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রাগিণী মাল্লার ( তাল গড়খেমট!। ) ৃ 

৯। এস দদ্লা করে গৌর নিতাই বড়ই দয়াল তোমর! ভাই, আমরা, 
চাই ভগ্রাই মাধাই বড়ই পাপী জগতে আর নাই। মহাঁপগী হুভাই জগত 

মাঝারে তোমর! ছুভাই বিনে বল কে উদ্ধারে, নিজ গুণে দয়া! কর অভাঙধনে তা. 
না হইলে মোদের আর গতি নাই। আসিলে আনন্দ সবে নিরানন্দ, জগৎ: 

ভালালে দিয়ে প্রেমাননদ অস্তিম কালে যেন পাই পদাব বুন্দু এই বাসন! মাগি: 

আমর! দুাই । মেরেছিবে কত বণেছিরে মন্দ তবুত দেখিন। রাগেরি সন্থন্ধ তখু 

তারে যেইচে দাও গ্রেষানন এমন দয়াল প্রগতে আর নাই। করেছিরে কত 

মহাপাপাচার ভাবিয়া দেখিনু নাহিক নিস্তার অকুল পাথারে কিসে হব পার দয় 

করে দেও চরণ তলে ঠাই। মোদের স্পর্শ রস নিলে পুণ্যের পাপ হয় গঙ্গাতে 

লামিলে লোপ হয়, দেখিনে সংসারে মোরে উদ্ধার করে তোমরা হুভাই বিনে 

মুকুন্দের কেহ নাই। 

রাগিণী বেহাগ ( তাল একতাল!1। ) 

'২। সভার প্রাণধন সচীর নন্দন রাথরে হিয়ার মাঝে। রাখ যতন করে হন 

চ।ঝারে ভ্ীীগৌরাঙগ নট রানে ॥ যার হদে আছে গৌর নিতাইর নাম অনায়াসে, 

সে পাবে মুক্ষ ধাম, তারে লওয়ে স্মরণ করবে ভঞ্জন শমন ফিরিবে পাঙ্জে। মন : 
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আনন্দে গৌউর নিতাই বল ভাই জগত তারিল দয়াল নিঠাঁই; হইতে ভব পার 
চিন্তা নাইরে আর এনেছে তরণী সেজে । নিতাই গৌর নাম বল বার বার নয়নে 

বহিবে প্রেষ অশ্রধার, এহেন হছুতন করলি না! যতন বাবে কি খুকুন্দ বরে । 

রাগিণী বাগশ্ী (তাল একতালা1।) 

৩৭ নিতাই গৌরাঙ্গ নাম এ নাম বড় ভালবাসি । যেই নামেতে প্রাণ জুড়াবে 

এ নাম ল দিবানিশি । যেষার ইচ্ছা ধারে কর ও করে ভঙ্গন মোর মনে 

লেগেছে সচির নন্দন, গীবনে মরণে নিতাই গৌর নামে থাকি যেন সর্দায় নামে 

পশি। দয়াল অবতীর্ণ সচির নন্দন যারে তারে দেয় প্রেম আলিঙ্গন, অধম তারণ 

পতিতপাঝন কেটে দয় জীবের মায়ার ফানী। জগাই মাধাই আদি করিল উদ্ধার' 

সার কত শত নহ! দু'্লাচার, নিতাই গৌর নামে রতি নাই ধার শমন দূতে তারে 

বান্ধবে কসি। ধনির মধ্যে কোন বড় ধনি গণি নিতাই গৌর যার সেই সে বড় 

ধনি, সেই ধন আছে যার চিন্তা নাইরে তার মুকুন্দ রয়েছে আশার বসি। 

রাগণী বাগেশ্রী (তাল একতাল1) 

৪। সচির গর্ভ মাঝে উদয় শশি দেখরে নদীয়ার বাঁসী। হরি হরি বলে 

খোল করতালে নাশিতে জীবের পাপরাশি ॥ কলির জীবের দশ। মলিন হেরিয়] 

গোলকের হরি মনেতে ভাবিয়া, সাঙ্গপাঙ্গ সত সঙ্গেতে লইয়। প্রকাশ হইল নইদে 

আমি । কোন যোগে নাহি করে ভক্তিদান দীন হীন যত করে পরিআাণ আঁপনি 

'াচরি ভক্তকে করে দান নেও বলে ডাকে দিব?নিশি। অনপিত ধন করিতে 

অর্পন গোলকে গোপনে ছিলরে সেই ধন। সেই ধন বিনে জীবের হবেনা মোচন 

বনে গলি কেন মিছবামিষ্টি। উদয় হইল প্রেমময় কলি চতুর্দিকে হবি হরি ধ্বনি, 

দয়াল অবতীর্ণ গৌর গুণমণি দিতেছে জীৰকে জ্ঞানের আস! কখনও শু'নন। 

এমন মধুর প্ৰনী পাযাণ গলে বায় শুনিলে সেই ধ্বন, চও্ডালে প্রাঙ্গণে করে 

কোনা! কোনি সুকন্য পাথপি ন। ইইলি পোষা । 
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রানিণী যুলহান (একতাল। ) 

৫। গৌর চরুণ কররে ন্মরণ ভূল না৷ কখন প্রাণ গেলে ! যায় যাবে কোল 

নান যাবে ভূলনা,.কখন প্রাণ গেলে । দয়াল অবতীর্ণ সচির নন্দন এমন দয়াল 

হবে ন! কথন, ও রাঙ্গা! চরণ'কররে ভজন হবেরে মোচন অন্তিম কালে । গৌর 

নিতাইর নানে বুতি নাহি যার এই সংসারে বেইচে ফল কি বল তার, ধনী বলে 

তোমায় মানি বলে কাল শমনে বান্ধিয়ে সবার গলে । জেনে কি জান না অসার 

সার মায়ানী ফাগরে ডল বারবার, প্রুগুরুর চরণ করলি ন৷ স্বরণ কানবিরে 

মুকুন্দ দিন গেলে । 

রাগিণী মুলতান ( একতাল। ) 

৩। পতিত পাবন সচর নন্দন এমন দয়াল আর হবে না। এইল পাপি 

তাপি তরাইতে হরির নাম খিলাইতে কলির জীবের ভাবনা পবে না। বরকে 

নন্দন যেই শচ মুত হইল সেই বলরাম হইল প্রেমদাত। নিতাই, পারিসদ সঙ্গে 

করি এইল গৌর নৈদাপুরী পাষঞ্ডি করিতে দলন1॥ যারে দেখে আপন কাছ্ছে 

তারে হবির নাম যাচে যারে তারে ধরে দেয় প্রেম আলিঙ্গন, ব্রাঙ্ষণে চণ্ডালে মিলি 

করছে সবেকুলাকুলি উত্তম অধম কিছু বিচার করে না। এইল জীবের সুদিন 

ুণ্চ গেগ কুদিন নিতাই গৌরাচ্ছ বল ভাবন1 রুবেনা, ডাকলে নিতাইর দয়। হবে 

মুকুন্দ তুই ডাকি কবে এমন নু্দিন তোর আর হবে না। 

রাঁগিণী বসস্ত বাহার ( তাঁল গড়খেমট] ) ূ 
৭1 চল যাই নিভা নদীয়া! নগরে । অধম তারণ পতিত পান দেয় আলিজন 

ধরে যারে তারে। পঞ্চ তব সঙ্গে হইল প্রকাশ জীবের অজ্ঞান তম করিতে 

বিনাশ, খোল কল্পতালে মিলিয়ে সকলে হরির নাম বিলাস প্রতি ঘরে ঘরে। 
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জগাই মাধাই আদি দত পপি ছিল ত| সবারে ধইঝে হরিনাম দিল, চল চগ চল 

বিনম্বেকি ফল ধরে যারে নিতাই গৌর চরণে। উত্তৰ অধম ন! করে বিচার 
উদ্ধারিল কত মহাহ্রাচার, এমন দয়াল হবে নারে আর মার খাইয়া তবু তারে 

দয়া করে। তরাই করে চল খেলারি নামের খেল! ভাবিয়! দেখ না আছে কি 

আর বেলা, যতন কবে পর হরি নামের মাল! নৈলেরে মুকুন্দ ঠেকবি তুই ফেরে। 

রাশিণী মস্েহবলাই ( তাল গরধেনট! ) 

৮ | গৌব্র নিতাইর নামে রুতি না জন্মিল গতি কি তরু মরণে, দয়াল 

অবতীর্ণ শচির ₹ন্দন স্বরণ নিলিনা চরণে । বল গৌর হরি বাচি কিম্বা মরি গৌর 

আমার যা করে, যেমন নাম লয় তারে দয়] হয় লওনারে এ নাম বদনে। এমন 

জনমে হরিনা বলিলি গেলরে জনম বিফলে, নিশ্চয় জানিও ভবেরে মরণ লওনারে 

এ নাম যতনে । হইলি ছুয়াচার কিসে হবে পার জঞ্ালে পরখিরে দিন গেলে, 

বলিরে মুকুন্দ তর কপাল মন্দ যাবিরে শমন ভুবনে | 

রাগিণী বসন্ত বাহার €( তাল গড়খেমট! ) 

৯1 মন মজরে হরিনাম প্রেম রসে। গৌর হরি বল ব্রজধামে চল নইলে 

কান্দতে হবে পরে ঘাটে বসে। বিষয় বাসন ছাররে সকল হুবহু ভুলিয়ে হল্রি 

হরি বল হরির নামের সমান নাইরে অন্ত ধনপাবি নামের ফল তরবি অনয়াসে। 

যে জন ডুবেছে হরি নামে রসে ভব ন্দী পার হবে অনায়াসে কফে বাতে যখন 

ধরবে গলায় বসে সময় থাকৃতে বল নইলে ঠেকবি শেষে। ₹্বঞ্চ ভাজবারে এইসে 

ছিলি ভবে সুদিন বয়ে গেল বলবি হরি কবে সাধের মানবজনম হারাইলে কি 

বে চলবে যুকুন বেন রলি বসে। 
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রাগিণী ভৈরবী ( তাল একতাল1) 

১৩। হরি হরি বলে দুটা বাহু তুলে খেল দেখি ভাই ন!মেরি খেলা | এই 

দেশে তোর বন্ধু কেরে দেখবে চেয়ে মনরে ভুলা । এমন হরি নামে কইরনারে 

হেলা মন প্রাণ ভবে ডক দ্ববেলা, নামেবি মতন ক্কিআছে বহন যতন করে পর 

নামেরি মাল1। চারিদণ্ড দিবা রাত্র পরিমাণ কখন ভূঈল ন| মধুর হরিনাম, প্রাণ 
অন্তকালে পাবে পরিত্রাণ ভুড়াবে পরাণ পাবে না জালা। মুকুন্দেরি মন বড়, 

দরচার ভর্িনামে রুচি হইল না! তাহার, ই ছুরাচার কিসে হবে পার বয়ে গেল 

তর সাপেরি বেলা। 

রাগিণী মনোহইরসাই € ভাল এক তালা ) 

১১। তুমি দস্াঘয় আমি তোমার নয় আছে কালের ভয় নরণে, যে জন 

ডোমার ভুমি ও তাহার আমায় দয় হবে কি গুণে। দেহ আত্ম! প্রাণ যে জন 

দিয়াছে সদান্স থাক তুমি সেগীনারী কাছে আমি গরাচার হইলাম ন। তোমার 

স্বরণ নিলাম না চরণে । অনুমানে যে ভন করুয়ে ভজন যাবেরে চৌরাশ ভ্রমণে, 

ব্রজের পঞ্চ ভাবে যে জনডুবেছে স্থান পায় রাঙ্গা চত্ণে। দেভ আআ প্রাণ 

তোমারি চরণে দিয়াছে সেবারি কারণে, তোমা হেন ধন অমুলা রতন পেয়েছে 

জীৎনে মর্ণে। অকুল সাগরে পরেছি বিপদে করুণ করতে সঙ্ধটে, অধম মুকুন 

ঝড় কপাল মন্দ যাইতে চৌরাশী ভ্রমণে। 

রাগিণী ভৈরবী তাল ( একতাঁল1) 

১২। তারে ডাকরে ছুইটি বাহু তুলে । ডাকরে গৌর নিতাই বলে, ডাকরে 
তারে ভক্তিভবে কেন তারে রই(লি ভুলে। করবার এগে করবার গেলে ডাক.লি 
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না| গৌর নিতাই বলে কেটে দে তোর মামার কাপি থাকিন ন| মাগার জালে। 

পিতার মস্তকে ছিলে জননীর জঠরে আইলে, সেধানে কি বলেছিলে তারে কি 

রয়েছ ভূলে ॥ দিনের দিনে দিন ফুরাইল আর দিন ফুরায়ে গেল, শেষে কি 

তোর উপায় বল দিন কাটাপি অবহেলে। এই রঙ্গে তোর দিন যবে না সৎ 

সঙ্গে কর লেন! দেনা, গোসাই দ্বারিকচন্দ্রে বলে মুকুন্দ তোর নাই কপাসে। 

রাগিণী লগ্ন (তাল ঝৎ) 

১৩। হরিনামের ঘর ঝান্ধয়ে তাতে বশত কর না ।নামের ঘরে যে বসেছে 

ঝর তোফানে লাগবে না। ভাঙ্গ। ঘরে বসে থাকলে টিকৃবে নারে ঝ্ তুফানে, 

গুরুর চরণ খুটি করে ভক্তি রসের কারা দেওনা। বসে ধইলি পরের ঘরে 

আপন ঘর কেন বান্ধ না, ঘরথান দেখি ভাজা চুড়। দরজ1 কেন বান্ধ ন:। ভাঙ্গা 

ঘবের দশ দরজ| একটি বদ্ধ নয়টা খোলা! মুকুন্দ তর ঘরের ভিতর চরে করে 
আনা যন?। 

রাগিণী মনোহরসাই (তাল গরখেমট! ) 

১৪1 নৈনে অংতরী শ্রোগৌরাঙ্গ হরি। খোপ করতালে হরি হরি বলে, 

হাসিয়ে কান্দিয়ে যায় গড়াগড়ি । সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীঅদতাচন্্ শ্বাস আদি যত 

কত তক্তবুন্দ শ্রোগৌরাঞ্গ সঙ্গে নাচে প্রেমশরঙ্গে হরি হরি বলে করে কুলাকুলি। 

উঠিপ ভূধনে সুমঙ্গলে ধ্বনি চতুপ্িকে শুনি হরি হরি ধ্বনি নগরে নগরে প্রতি 
ঘরে ঘরে হরিনাম দেব সবে বিনয় করি । আগলে ধরে দে আলিঙ্গন বিচার 

করে নাউত্তম অধম, যারে দেখে কাছে নেও বলেব'ছে মুকুন্ কাটলি ন! 

মারার ডুখী। 
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রাগিণী ভৈরবী ( একতাল!) 
১৪। জ্ঞান পাপি হইওনাহইও না । অসংসঙ্গ করিও না। চুরি প্রন! 

তন! করিলে সাধু গুরু সঙ্গ কেন করিলে নিশ্চয় জানিও হৃবেরে মরণ এই রঙ্গে 
দিন য'বেনা। হাসিতে খেলিতে গয়ে গেল জনম শ্রগুরুর চরণে নিলি না! স্বরণ, 

আবার চৌরাশী হবেরে ভ্রমণ তায় কি মনে পরেন। । কলি না ধর্ম নিলিনা মর্ম 

হবেন] ভবেন! তর মানব জনম, সর্বদ1 কুপগে কবলিরে ভ্রমণ জুপথে ভ্রমণ করলি 

না। শ্/গুকর চরণ যে নিক্ষাছে স্বরণ অজ্ঞান অন্ধকার রবে না কখন, জুড়াবে 

পরাণ পাবে প্রেম ধন শমনের ভয় রবে না। কখন লিলি লা সাধু গুরুর আচার 

মুকুণ্দ কেন তুই হলি এত ছুরাচার, নরক মাঝারে বার ২ ক$রে কত লাঞ্চনা। 

দ্রাগিণী মনোহরসাই ( তাল আড়) 

১৬। কোগ'য় হে পভিত পান শচির হন্দন। বদ্ধ তুমি অধসতভারণ। 

নিদানে পরিয়ে ডাকিজে তোষায় আমার নত আর পতিতনাই. সাধন শুন্ত ভজন 

বিহীন আদি অন্ডাক্জন | আমি ছুরাচান্র অধম জনে কে ত্বরাবে আব তুমি বিনে, 

নিজ গুণে দরা করে দেওহে শরণ । তুমি দয়ামগ কৃপা সারাবার উদ্ধারিলে 

কত মভাদুরাচার এইবার আদাগ কর দর! নইলে যায় জীবন, বাবে বারে মোরে 

মায়ারী সাগরে, অনিত্য সংপারে ডূঙাঁলি মোরে, অধম মুকুন্দ ভক্কির নাই লশ্বন্ধ 

আমি দীন হংন। 

রাগিণী আলিয়া ( তাল গরখেম্ট। ) 

১৭। চল চল চল তরাই করে চল বিলঞ্ধে কি ফল সাধের বেলা বায়। 

এমন জনন হবে না কখন, করাল না শরণ কি হবে উপায়। পেয়েছরে এইবার 
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সাধের মানব তরী ভবপারে যাইতে শঙ্কা কিবা করি শীঘ্ব করে কর শ্রাণর, 

কাগারী নইলে ভবপারে ঠেক.বি বিষম দায়। ওপার যাঁদ যাইতে আশা থাকে 

মনে আগে যেয়ে ধর শ্ীগুরুর চরণে, পার হইতে পারবি না কাণাতী বিহনে 

মন প্রাণ সইপে ধর রাঙ্গ। পায় । চ্ছেদন কর ছুই বিষয় শখনা কি ভার কি 

চিস্ত আছে কি আর বেগা, সাধু সঙ্গ মাত্র করলি অবহেলা মুখুন্দ তোর শেসে 

কি হবে উপায়। 

রাগিনী স্বদেশী ( তাল কাওয়ালী ) 

১৮। গৌর নিতাই বল ভাই আর আমাদের গতি নাই এই দিন চিরদিন 

রবে না। কলি যোগধন্ত উদয় শ্রীচৈতন্ত, আর কি জাবের আছে ভাবন1। 

দিনে দিনে দিন যায় দেখে কি দেখ নাতান্ন শেষের নেই দিন শরণ করুনা, 

টাক1 পয়সা জমিদারী সঙ্গেতে যাবে না কাহার সাক্ষাতে কি ভায় দেখ না। 

সত্য কইরে বলেছিলে সে কথাটার কি করিলে একবার কি তার মনে পরেন 

ভূলেছ কামিনীর ভুলে নিবেরে চৌঝাশী জাণে মুকুন্দ তর নাই কি ভাবন1। 

রাগিনী মনোহরসাই ( তাঁল লোভ ) 

১৯। সেখানে কি বলেছিলে তারে কি রম্নেছে ভূলে । আর হবে না মানব 

জনম দিন কাটাইলে অবহেলে। উদ্ধী বাহু হেট মুডে যখন ছিলে মাতু গভে 

উদ্ধারিতে সেই সঙ্কটে ভ্রিসত্য করিয়ছিলে। ভূলে রলি বার আশায় ভাঙ্গবেরে 

তর সুখের বাসা, পড়িয়ে কামিনীর ভুলে গুরু তন্ব রইলি ভূলে। 

টাক পয়স! জমিদারী পেয়ে হুপি বেহুইসারী, লাগবেরে তর গুল।য় দরী যেতে 

হবে যমের জালে। এই ভাবে কিদিন কাটাবে গুরুর চরণ ভঙগবে কবে, 

মুকুদদ তর মন দ্ুরাচার প্রাণ কাদে না গুক্ষ বলে। 
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রাগিণী পিলু (তাল ৫৮০০-০৯৮- 

২০। নাজানি কার ভাবে গৌর] হয়েছে দণ্ধধারী। ও কার ভাবের 

পাগল চিন্তে নারি উদয় হইল নৈদাপুরী, ন! ক্গানি কার ভাবের পাগল, এমন 

নবাঁন বয়সে সন্তাসীর বেশ ধরি। শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে, পাগলের দল 

মিশা! গেছে। দেখা বদি আর গো! তোর! শ্রীবাসের আঙিনার মাঝে, ক্ষণে 

হাসে ক্ষণে কান্দে ধুলায় যায় গড়াগড়ি । হরে কৃষ্ণ হবি বৈলে বুক ভেসে বাদ 

চক্ষের জলে, ব্র'জ্ণে 5গালে মিলে বলতেছে হরি হরি। 

রাগিণী আগিয়া (তাল আড়খেমট!1 ) 

২১। গেলরে সময় আছে কালের ভয় হবেরে কি উপায়। চলচল 

চল বিলপ্থে কি ফল, গেলরে জনম দেখনা তায়। আসিমে শমন করিবে বন্ধন 

করলি না বন হরি নাম ধন, দয়াল অবতীণ শচীর নন্দন ভজনারে তার রাজ! 

পার। চল চল যাই নদীয়। নগরে ভূলে রৈলি কেন মান্নারি সাঁতারে, মাইর 

থাইয়! তবু তারে দয়! করে এনন পরাল হবে কি তায়। গেলরে সুদিন এলরে 

কুদিন এই ভাবে কি তোর যাবে চিরদিন, কুচিন্তাতে তোর গেল বাত্র দিন হবে 
কি মুকুন্দ তোর উপায়। 

রাগিণী মনোহরসাই € তাল খেমট। ) 

২২। শ্রীগুরু গৌরাগ্জ বৈলে ডাক রসনা । এই যে সাধের মানব জনম 

আর ৩ হবে না । হরি নান চিস্তামণি হও না সেই ধনের ধনী, জুড়াইবে তাপিত 

প্রাণ ভাবনা রবে না । হরি নামে নার ডস্কা৷ ঘুচিৰে মনেরি শঙ্ক। পথের সম্বল 

এই হরি নাম কতু ভুলন1। ডাকরে তারে দিবা নিশি নন কেন তুই রৈপি 

বনি, মন আর দিন ফুরায়ে গেপ ভেবে দেখ না। মুকুন্দ কেন রূলি বসে 

কিহবে তোর গতি খেষে, গোসাই কৃবু্ঠন্তের পদে শরণ নিলি না। 
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রাগিণী ভৈরবী (তাল একতাল। ) 
২৩। ভব নদী হতে পার হরি নাম কর সার হেলার জনম হারাইগুন! 

ডাই। হরে কৃষ্ণ হরির নাম জপরে মন অবিশ্রাম, হরির নাম নিতে নিতে প্রাণ 

যেন ষায়। কে যাবিরে তবপারে আত্মনারে ভাই ত্বরাঁয় করে দিন ফুরায়ে 

গেল দেখনারে ভাই, গেলরে তোর স্থর্দিন এলরে তোর কুদিন দিন গেলে দিন 

পাঁবিনায়ে ভাই | হরির নামের মহিম1! যেনে কি তাক জানলা বিপদের বন্ধু 

আর কেহ নাই, জীবনে মরণে বললে বদনে হরি নামে উদ্ধারিল জগাই মাধাই । 

যারে তারে করে পার না করে জাতির বিচার কত শত মহা পাপ পার হয়ে 

যায়, মুকুন্ব তোর অবশেষে কান্তে হবে অবশেষে এমন মধুর হরির নামে কেন 

রুচি নাই। 

(কীত্তন স্থুর একতাঁল1 ) 

২৪1 হরি হরি বলে দুইটা বাহু তুলে নাচ দেখিরে ভাই । আমর! 

ছুভাই গৌর নিতাই তোমর! ছুভাই জগাই মাধাই। মেরেছরে তাই তাতে 

ক্ষতি নাই তা না হলে আর খাব হরি বল মাধাই, পাপের জাল! জুড়াইতে নাম 

এনেছি ভাই। যেনে আল্ন মাধাই তোর পাপের ভাগী কেহ নাই, ভাই বন্ধু স্ত্রী 
পুক্র বসে রঙ্গ চায়, হরি নামে যে মজেছে পারের ভাবনা নাই। হরি নামে হয় 

জীবের পাপ তাপ ক্ষয় ভক্তি ভাবে মনে প্রাণে যে জন নাম লম্ন, মুকুন্দ তুই 

বল রে হরি শ্রীচরণে পাবি ঠাই। 

ঝাগিণী মনোহরসাই ( তাল একতালা ) 

২৫1 নৈদের চান্দ এসেছে দেশে ২। কলির জীবের ভয় কিআছে। 

সেই চন্দ্রের প্রকাশে তিমির বিনাশে পাপ তাপ করে দূর, অন্ধকার তম রবেন! 

কখন যারে তারে দের কুল, তার কুটাচগ্র নথ মুলে ধরাতে উদয় হইয়াছে । 
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চন্ধ শুর্ধ্য ছুই গগনে উদয় বাহিরের তম বিনাশে ঘটের ভিতরে প্রকাশিতে নারে 

শকতি কি তার আছে, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ করে এমন চান্দ কোথায় 

আছে। ছাড় রঙ্গের খেলা দেখবি চান্দের মেল] নিয়! নগর মাঝে, শ্বাসের 

আঙ্গিনায় কত চান্ঃর মেল! গৌর চান্দের পাছে পাছে, মুকুন্দ কেন বসে রলি 

চলনা চান্দের তাল।নে। 

রাগিণী ভৈরবী ( একতাল। ) 

২৬। করলিন? তুই গোঁপাইর করণ দিন কাটাইলি রঙ্গ রসে। গুরুত 

পরম দয়াল ডাকতেছেরে পারে বৈসে। আত্ম স্থখে মত্ত হয়ে গুরু ৩৭ 

পাসরিলে, সমন কিরে দিৰে ছেড়ে কালে তোরে বান্ধবে কসে । অনিতা দেহ 

করিতে নিত্য আগে জানতে হবে পঞ্চ তত্ব, আত্ম তত্ব গুরু তত্ব ভুলে রলি মন 

বেদিসে। দ্বারকানাথের শুদ্ধ করণ করলে হয় না জন্ম মরণ, করলিন! সেই 

ভাবের করণ মুকুন্দ তুই তরবি কিসে। 

রাঁগিণী ভৈরবী তাল ( একতালা ) 

২৭। গুরু বিনে পারৰি নারে ভবসিন্ধু হতে পার। অকুলে গরিলে 

সমুলে হারাবে কে তোরে করিবে উদ্ধার। তৃপিনীর তিনটা ধার! দেখলে 

জীবের জ্ঞান হয় হার। পাঁক জলে পরিয়ে কত নৌক। মারা যায়, ঠিক বকর 
পারের কাগ্ডারী সহজে চালাবে তন্রী নৈলে তরী মার] যাবে প্রাণে বাচা ভার। 

মাল ভরা ডুবে গেলে বুঝবিরে নিকাশের কালে ষোল আন! হিসাব নিৰে 

মহাজনের মাল, অতএব ব্লি মনন তেকনারে অচেতন জলের বারি লাগবেনারে 

চেতন মাঝি যার। অটল নদী হতে পার সকলের নাই অধিকার কুটার মধ্যে 

ডুই এক জনে পার হয়ে যায়, মুকুন্দ তুই ঠেকৰি ভবে পাছে তোর কি উপান্ন 

হবে মানব জনম গয়ে গেলে হবেনারে আর। 
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রাগিণী কালেংড়া (তাল আড়) 

২৮। সে আমার কথা শুনে না পরেছি এক বিবম ফেরে । হরে কু 

নাম বলে নাকেবন এদিক সেদিক ঘুরে। সাধ করে পেলেছি মহুনা পুত্রাইঠে 

মনের বাসনা, বারে বারে করি মান। বসে থাক তুই আপন ঘরে । আমানু 

খায় আমার পড়ে থাকৃতে চারনা আমার ঘরে, বারণ করলে শুনে না যে শিকল 

কেটে যায় সে উরে। মুকুন্দ কয় সাথের পাখী তোর প্রাণে মোর প্রাণ মাগি, 

বারে বারে দিছনে ফাকি বলরে হরি বদন ভরে। 

রাগিণী কালেংড়া (তাল এক ভাল1) 

১৯। ছয় জনার ধোকায় পরে এইবার বেপার সেইপারু হইল। হিসাব 

কিতাব করে দেখি লাভ থাক আমার আসগ গেল। পুর্দ আনলেম যোগ 

পসনা করতে বেপার দের পদৌনা, কেহ করে দোনা বেপাঝ্স আমার লাভ 

লোকসানে গেল। ছুনা বেপার করব বলে গোমস্ত! ব্াক্ণাম ছয়জনে, আর 

দশ জনে তার সঙ্গে জুটে সব্বস্ব ধন হবে নিল। মুকুন্দ তুই হলি দেন! হহন! 

তোর বেচ1 কিনা. মিলবে না তোর জম] থরুচ যেতে হখে জমের জেইলে। 

রাগিণী সিন্ধু (এক তালা) 

৩*। না1জানি কি অপরাধে দয়াল গুরু বলে প্রাণ কান্দে 7 অসৎ 

সঙ্গ সদাই মতি সাধু সঙ্গে মনন মজে না। গুরু বলে যার প্রাণ কান্দে জগতে 

নাই তার তুলনা, পূর্ব্ব জন্মের অপরাধে গুরুর বাক্য ঠিক থাকে না। মনের 

আছে দুইটি ভা্য। ছোট ব্লাণী লাগায় কায্যা, তার পুত্র প্রধান পাত্র ছয় দিকে 

টানে ছয় জন1। পুর মূলং গুরুর পদ মন্ত্র মুলং গুরু বাক্য, সেই বাক্যে তোর 
নাইরে এক্য মুকুন্দ তুই পার পাবি না। 
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রাগিণী কালেংড়! (তাল আড়খেন্টা ) 

৩১। জেনে ধরলে চরণ জন্ম মরণ বারণ কর্ত এ মানুষে । সমুলেতে 

হারা হাল ছয় জনারি সঙ্গের দোষে । গেলি না তুই তার তালাসে বদ্ধ রনি 

অষ্টকাসে, পারবি কি ভুই থাকতে হুসে থেকে ছ্টট! রিপুর বসে । রিপুর বসে 

বসি ষারা গেল না তার মানুষ ধরা বারণ করি হইহন! হার থেক গুরুর চরণ 

পাশে । থ।কৃতাম যদি চ€্ণ পাশে পাইতনা আর কোন দোষে, মুকুন্দ তুই 

গুরুর চরণ পাইল না তোর ম্বভাব দোষে। 

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা ) 

৩২। ডাক জানি শ! ভাব বুঝ না আমায় দয়া ভবে কিসে। আকুল 

প্রাণে না ডাকিলে তা ন! হলে শুনবে কিসে। ডাকার মত যে ডেকেছে সদাই 

থাকে তারি কাছে, সে তারে দিয়াছে ধর! আকুল প্রাণে যে ডেকেছে । শিশুর 

মতন আকুল হয়ে ডাকতাম যদি সরল প্রাণে মুখের কার ডাকলে পরে যায়ন! 

সেই ডাক তারি কাছে । শিশু খৎস হাম্বা করে থাকুলে মা! থাকিলে দুরে, 

ছুটে এসে অমনি করে আকুল হইয়1 যায় তার কাছে। মুকুন্দের নন হোরে 

বলি সত্য করে বলেছিলি, এক দিন ত ডাকলি না তারে সেই কথাটার হবে 

কি শেষে। 

রাগিণী ভৈরবী ( একতাল। ) 

৩৩। মানুষ ভজ ভাই মানুষ পাইবে মানুষে মানুষ ঘুরে বেড়ার়। সঙ্গ 

করলে পাবিরে দিশে ঘোচবেরে সমনের দান্স॥ নানব রতন করবে যতন যার 

পরশে লোহ। সোণ৷ হয়, পরশ মণির পরশ ন1 হইলে মুখের কথার কিরে লোহা! 

সোণ! হয়। চনান না হয় বনে বনেমুক্ত1 না হয় গজে গভ্চে সবজনাকি 

মানুষ হয়, কাকেরি বাচ্চ! যদ হত্রি বলিত মযনাতুতার কাঞ্জ কি তায়। 



ক [ ১৪ ] র্ 

দ্ব'বুকানাথ শুদ্ধ মানুষ ভজ্গলাম না তার রাঙ| পায়, অধম মুকুন। বলে কি হবে 

তর পরকালে ভঙ্লি না ম'নুষের পায় । 

রাগিণী ভৈরবী ( একতাল1 ) 

৩৪1 দিন থাকিতে ভব পারে চলনা সাধের জনম গয়ে যাম। সময় 

গয়ে গেলে মহা গুল বাছিবে পারে যাওয়া ব্ষিম দায়। দয়াল নিতাই দয়! 

করে বলিতেছে বিনপ্ন করে কে যাবি কে আয্রে আর, এনেছিরে নামের তরি 

লাগবে না! কার টাক। করি যে জন হত্রিনাম করে তারে নেয় নিতাই। দিনে 

দিনে দিন য'য় দিন যায় না|! আরো যায় জেনে কি জান না তায়, খাট.বে ন! 

তোর ছল চতুগী বেদ্ধে নিবে কেশে ধৰি তখন হবে নিরুপায় । দ্বারঝানাথ 

পারের মাঝি তারেত করলে না রাজি আত্ম সুখে মত্ত হযে ঘুবিয়ে বেড়ায় 

মুকুন্দের মন বড় পাজি হইল ন। সেই কান্রের কাজি ঠেকেছেরে বিষম দায়। 

রাঁগিণী মনোহরসাই (তাল কাওয়ালী ) 

৩৫। প্রাণ বাওয়ার কালে হরি পাই যেন তোমায়। এ ত্রিসংসারে 

আমার আত কেহ নয়। পতিত পাবন নামটী ধর অঘটন ঘটাইতে পার আমি 

যদি ডুবে মনি কলঙ্ক তোনার। জগাই মাধাই আদিষত উদ্ধারিলে কত শত 

পাপি নাই আমার মত কি হবে উপায়। শুনিয়াছি সাধু মুখে ভক্তি ভাবে 

যে জন ডাকে কপা কর তুমি তাকে ওহে দয়াময়। আম তোমার পোষ 

পাখী য! শিখাও তাই শিখি, মুকুন্দের অন্তিম কালে স্থান যেন পাই রাঙ। পায়। 

রাগিণী কালেংড়। (তাল আড়খেমট! ) 

৩৬1 কথার মত কথ! বিনে অন্ত কথা! আর বল না। রাধা কৃষ্ণ কথ 

বিনে প্রাণের জালা বারণ হয় না। বৃন্দাবনে গুপিগণে অস্ত কথ নাই শ্রবণে 
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বাধ! কৃষ্ণ কখ! বিনে অন্ত কথা কেও শুনে না । যোগী খষি মুনিগণে মত্ত অর্থে 

হরি নামে বলতে আছে নিশি দিনে অন্ত কথা কেও বলে না। মুক্গু তৃই 

বুদ্ধ নাশ! হরির নামে নাই তোর দিশা কফে বাতে ধরবে আইস। হরি খাত 
আর পায়বে না। 

পাগিণী বেহাগ খাস্বাজ (তাল একতাল1) 

৩৭ । গুরু হইল কল্পতরু যেই ফল বাঞ্চ। সেই ফল ফলে।- অন্ত অভিলাষ 

ছেড়ে বসে থাক সেই তরুমূলে। গুরু পূর্যেমন্ত্র দিল প্রেম বৃক্ষ ন1 জন্মিল, 

পষাণেতে বীজ কোপিলে ফল ফলে কি কোন কালে। শ্রবণ কীর্তন জলে 

চাল.লি না সেই বৃক্ষের মূলে, করলি ন1 তুই বুক্ষের ষতন মূল খাইল তর কাম 
ছাগলে। দিলি না তুই সত্যের বেরা বন্ধ থাক.তে ছাগল মেড়! পালে পালে 
মিলে তাত! বিনাশ করল ডালে মূলে। মুকুণ্দ তর মন বেদিশা! তোরে কেট! 

বলে চাষা, করিস না সেই ফলের আশা কিছু নাই তোর কর্ম ফলে। 

রাগিণী কালেংড়া (তাল একভাল।) 

৩৮| ছোট রাণীর পেছে পইরে হারা হইলি আসল ধনে। সেই 
কথাটার কি করেছিস ষে কথা তোর দিচ্ছে কানে। এনেছ মাল ষোল আনা 

করতে বেপার দের! দোনা, আর কি হবে বেচা কিন। বেপার কর নাই তোর 

মনে। কুহকিনির সরজালে হার। হলি আসল ধনে, বুঝবিরে নিকাশের কালে 

দেখ। হইলে তারি সনে বাধ্য নইলে এই ছয় জনে হরণ করবে পিতৃ-ধনে, 

মহলে গ্রবেশ করে লুটবেরে তোর সেই ধনে। তাই বলিরে মুকুন্দ হইছ 
নারে তুই তাদের বাধ্য কইরগা গুরুর চরণ সাধ্য বাধ্য হবে রিপু ছয় জনে। 
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রাগিণী বেঙহাগ (তাল একতাল! ) 

৩৯। বিষয় কেতকী গন্ধে মর্ত হলি মনরে ভূন । সেই ফুলে কি মধু 

অংছে শ্ীপদ পদ্ম কর প্রসঙ্গ । মত্ত বলি বিষর রসে সেই সুধার পাবি নে দিশে 

অঙ্গ শীতল হবে কিসে ছেড়ে দেতোরএীসবসঙ্গ। কেওয়া ফুলে নাইরে 

নধু গন্ধ পেন্স মত্ত শুধু, রসিক ভ্রমর হলে পরে করে না কেতকির সঙ্গ । পদ্ম 

টলে মধু ভরা! ডুবালি না তুই মন ভ্রনরা, দূরে যেঠ জন জর উদয় হইত প্রেম 

তরগগ। শ্রীপাদ পদ মধুর আশে সুকুন্দ রয়েছে বসে। গুরু বদি দয়া করে 

মিলাইয়া দেয় এ সব সঙ্গ । 

রাগিনী খান্থাজ ( তাল কাওয়ালী ) 

৪০। রুৰ না সজনী আর এই দেশে। মন দিগে যার মন পেলেমন! 

তার সঙ্গে কি মল মিশে । শ্বদেশেতে থাক ভাল বিদেশে আব ফল কি বল 

যেতে দিব ন। কোন দিকে বেন্ধে রেখে তারি কাছে । মন মিশে না তারি সনে 

করব ন! বাস তারি সনে,পারলাম না সেই ভাবে নিতে থাকে কেবল রঙ্গ রসে । 

সেই দেশের মানুষ যার কুহ্ছক দিয়ে ভূলায় তারা, ধনে প্রাণে করে সার! প্রাণে 

মারে অবশেষে । গুরুর বাক্য ঠিক করিয়ে থাক না বইসে আপন ঘরে, 
মুকুন্দ তুই অমনি করে থাকিস না আর তারি পানে। 

রাগিণী সিন্ধু (তাল একতাল]। 

৪১। ডুবলরে তোর সাধের ভরা। শেষে লাভে মূলে হবি হার!1। 
মাঝি নয়রে কাজের কাজি কিসে হবেবেপার কর1। যেই মাঝির নাই পথের 

দিশে নাও ঠেকার সে উচুখুচে এই হবে তোর অবশেষে ধনে প্রাণে যাবি 
মারা। চেতন মাঝির সঙ্গ করে যাঁওনা নদীর উজান বায়ে, যেমন কাম 

সাগরে ঢেও লাগে না শক্ত কইরে দিও পার1। ভাট! নদীর উজজীন যাইতে 
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ক মাঝি গেল হইটে, কামিকে পারে না যাইতে পার হইয়ে যাঁয় রসিক যাঁরা । 

শ্রীগুরুর করুণ] বিনে পারি ধিৰি কোন সন্ধানে, মুকুন্দ তোর নাই কাগ্ডারী 

পাপের বুঝ। হুইল ভরা! । 

রাগিণী সিন্ধু ( তাল একভালা) 

৪২। বাজে খরচ কইরনারে মহাজনের ধন। রেখ তারে খুবহুমারে 

কররয়। যতন। একুশ ভাজার ছয়শ জম! ঠিক রেখো গড় যোল আনা, কমতি 

হইলে তায় মানবে ন! ঠিক রেখ ওকন | দিনে দিনে আদায় হইলে বয়! ন 
থাকলে পরে, চিন্ত। নাই পরকালে বলে মহাজন। ঠিক হলে দমের ঘরে 

দেখখিরে সেই দ্বিদল পুরে উদ্ধারতি হইলে পরে ধিলৰে সেবুতন। জমা খরচ 

ফিসাব নিবে মহাজনকে কি জব দিবে, হিসাব রেখ দমে দমে মুকুন্দ তোর মন। 

রাগণী বেহাগ ( তাল একতালা ) 

৪৩) ভাব ছাড়া প্রেম করলে কি হয় কখন তার ফগ পাবে না স্বভাবে 

সৎসঙ্গ নৈলে প্রাণের জাল! বারণ হয় না। পূর্ব জন্মের ভাগ্যের ফলে সজনে 

মঙ্নে মিলে মরিলে জিয়াইতে পারে শুদ্ধ প্রেমের এই নিশানা ॥ বলিয়াছে 

শান্ত্রগণে প্রেম করেছে সত্যবানে সাবিত্রীর সঙ্গ পেয়ে সত্যবানের মৃত্য হয় ন!। 
সেই ভাবের পান্ত নইলে প্রেম করলে কি সেই ফল ফলে, কর্ম যোগে ন! 

থাকিলে কখন এমন সঙ্গ পায় না। মুকুন্দ তুই কর্ম পুর হইল না তোর 

সেই প্রেম করা, মিলবে ন1! সেই অধর ধরা ভাঙ প্রেমে বোড়া লয় ন। 

রাগিণী দিদ্ধু কাফির ( তাল গড় থেমট। ) 

8৪ পারবি না তুই হইতে ভব পার। বেহুসারী মাঝি লয়ে কাম 

সাগরে দেয় দাতার। বায়ু কোণে মেঘ লাহে আসবে তোকান ভু ভু রবে 
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তোফান রসে নিবে ডেইসে শেষে করবে হাহাকার । কত মহাজনের গরা 

দেই জলেতে গেছে মারা, সমুদ্ধেতে হচ্ছে হার ভাঙ্গল গর্ব অঠঙ্কার। কাপায় 

কাণায ঘুক্তি করে যাইতে চায় সে ভরপারে, যেইতে কি তুই পারবি সেইরে 

গুরু নাই কাগারী যার। শ্রীগুরু ক্ষর কাগ্ডাবী মুকুন্দ তোর ভাগ! তরী) গুরু 
বইলে দেও না পারি সে ধিনে ভরস! কার 

জস 

রাগিণী বেহাগ (ভাল একতাল! ) 

'৪$ । শুদ্ধ প্রেম সাগর মাঝে ডুধ দিয়ে প্রাণ শীতল কর। মনরে তোর 

পায়ে ধদ্ধি একবার আনার কথা ধর। বিষয় জলধি লা পারি দিলি নিরখাঁধ 

শুদ্ধ গঞগগারষ্খজল ফেলে কুব জলে কেন ডুবেমর। শুদ্ধ প্রেম বুসনারে সেই 

তরঙ্গে যেখা ডুবে, ডুঝিলে সে জানতে পারে সে সাগর কতই গুস্তিক। কৃঘঃ 

প্রেম সুিশ্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গার জল, তকৈতব থাকিলে হম ন| প্রেম আগে দেহের 

-কৈতব ছাড়। ডুবিলে সে রতন মিলে চুবা লে!কে ডুবে তুইলে, মুকুন্ তুই 

ভুবধশিধিলি'না নিছে কেন ঘুরে মর। 

'রাপিপী সিন্ধু (তাল শ্রকশা্1) 

৪৬, -যাইসনেরে তুই দঁক্ষণ দেশে। সমন রাজায় বান্ধবে কৈলে। 

মা'গেছে যা বাকী আছে আবু হারাইসন| মন বেদিশে, স্থুলের মুল হারাইলি 
মহাজন বুঝাইবি কিলে। পশ্চিমেতে কাম বক্ষ উত্তরেতেরসুক্ি ফল, তিন দিক 

ছাড়ির়৷ চল খাকিন না কামিনীর বসে। যে দেশেডে নাইরে রতন মিছে আর 

করিসনে যতন, জিজ্ঞাস কর গুরুর কাছে নৈলে তারে পাবি কিসে। অজ্ঞনে 

পাপ করলে পরে মুক্তি পান্ন সেহরি নামে, জ্ঞান পাপির নাইরে মুক্তি সমন 

বাজায় বাদ্ধবে কৈসে। হলিরে তুই মারারি দাস তারেত করলি না তালাস, 

শুকুন্দ ভোন মল বিদেশে যায়] নদী তরবি কিসে। 
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রাগিণী ভৈরবী ( তল একভালা ) 

৪৭ ॥ ছুই গুরু ছুই কর্ণমূলে কি কথাশুনাইয়। দিছে । এমন কথ? 

আর শুনিনে যেই কথাতে জীবন বাচে। এনেছে কি নৃতন কথাশুনলে বার 

অন্তরের ব্যথ।, এমন দয়াল নাইরে কোণ! মুল ছাড়া ধন বিল!ইয়1 দিছে। 

নেই কথা শুনলে পরে প্রাণের আল! যায়রে দুরে, সমনে কি করতে পারে সেই 

কথাটা ষে শুনেছে। সেই কথ| শুনেছে ষেজন লোকে তারে বলে সুজন, 

সেই কথা হয় সাধন ভঞ্ন সমনের ভগ্গ দু:র গেছে। মুকুন্দ তুই ভুইলে রইলে দে 

কথাটার কি কঞ্গল, গুলা দ্বব্রিকচণ্জে বলে রাবি তারে প্রাণের কাছে। 

রাণিণী সিন্ধু ( তাল একতাল| ) 

৪৮। গুরু বলে প্রাণ কান্দে নাধার। ফঙগ কিরে তার ভবে এসে. 

তবে জানি পূর্ব জন্মে আছে কত গাপাচচার ॥ পাষাণেতে বিজ কুপিলে অসুর, 

দেয় না কোন কালে, তেমনি »ত পাষাণ হইপে কিসে হবে তব পার । পূর্বের 

ভন্মের পুন্তের ফলে প্রাণ কান্দে ভার গুরু বলে, কর্মযুগে না থাকিলে করকে 

ন1 সে সাধুর আচার । গুরু বলতে নন্রন ঝরে তার তোলন। নাই সংসারে, কেন 

গুরু বলে প্রাণ কান্দে না মুকুন্দ তুই ু রাচার। 

ঝাগণী ভৈরবী ( তাল একতলা) 

৪৯) ভাবের অভ্ভাব থাকিতে স্বভাব ভাল হবে ন! যেতে হরে সমনে। 

এখনত তোর সমর আছে ধর গা গুরুর চরণে । ভাবের অভাব হইলে পরে 

নট হবে পরকালে বান্ধি্। লইবে তেরে কাল সমনে, নিয়ে বাবে কশে ধরি 

মারবে মুণ্ডে ডাগর বাড়ি মতি য্দনা থাকে হরির চরণে। শীগুরু চরণ 

ভঙঞ্জি সমনে করন! রাজি যতন না করিলে রতন পাওর। যাবে না, গুরু ভক্ত 

না জানিলে গতি নাই তার কোন কালে ভক্তি ভাবে ভঙ্গ যেগ্গে গুরু চরণে। 
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থারকানাথ কৃপা করে দিয়াছে চত্ন্ত করে এমন দয়াল ভবাথবে আর দেখি না, 

মুকুন্দ তুই বুঝবি শেষে যমে বখন ধরে কৈশে এখন তোর সময় আছে 
ধর চরণে। 

রাগিণী মনোহরগাই (তাল বৎ) 

৫*। কাম সাগরে পারি দিয়ে পারবিনা তুই ওপার যেতে। দশ ইন্দিনত 

বাধ্য নাইরে সাধ্য কি তোর ওপার যাইতে । কামিকে যাইতে পারে হুসিকের 

মল কাপে ডবে, দঘ্ধাল গুরুর কূপ নইলে পারবিন! তুই কোন মতে । গুনে 

গুরুজির কাছে পারের কি এক সন্ধনি আছে, দেহ আম্মা প্রাণ সপিয়ে ধর 

গুরুর চরণেতে। যেই নৌকার গুরু কাগ্ডারী অনায়াসে দিচ্ছে পারি, কাম 

সাগরে ঢেউ লাগে ন! চলছে তরি ব্রজ্জের পথে। দ্'রুকানাগ পারে বসে পার 

করতেছে অনাগাসে, মুকুন্দ তুই রূলি বসে বন্ধ ভয়ে কন্ম সাথে। 

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতাল!] ) 

৫১। বেভিচারী নারী না হবে কান্ডারী জাগে কর রতির বিচার 

সামান্ত পীড়িতি কামের গীড়িতি ভাবের গীড়িভ হইল সার। কুলট1 নারীতে 

প্রেম না জম্মিবে কৃষ্ণ শ্থ হবে না যার, সাধারণী রতিতে মনেরি লোভেতে জন্ম 

দিলি কেন দ্ররাচার। সাধারণীতে ঘ্দি প্রেম হইত তবে না! থাকিত রতির 
বিচার, সামালারী সরোবরে প্রেম তরক্গ অনায়াসে করবে পার। আগে জান 

মন্দ পাছে কর ধর্ম নৈলে ভঙ্গ হবে তার, ক্ষণে ভাঙ্গে ক্ষণে গড়ে ক্ষণে কাটা 

মাটা লাগে লোকে দেখে রঙ্গ তার। কত কামির সঙ্গ করে এইসেছে সাধুর 

বাজারে সাধুর স্বভাব নিতে চায়, সিংহের দুগ্ধ সাপে খাইলে স্বভাব দোষ তার 

যায় না মইলে মুকুন্দ তোর লাই নিস্তার । 
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রাশিলী আলিয়। (তাল বুদ ) 
৫২। .মন তুই কোন সাহসে বিলাত যাইতে চারে মন । আগে কও 

করলিনা তার নিরূপণ । আগেত করলি ন! রাস্তার ঠিকানা! ইংরাজের কল 

বাঙ্গাল! লোকে জানে না, না পার তার কলের দিশা ই'্জিন দেখলে তয় বেদিশ! 

নাইরে তোর জ্ঞানের দিশা চিন্লি না সেই মহাজন। আগে সভাবাদী 

ভিতেন্ছিয ওরে মন সে হইল সাধনের মুল সাধন, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে 

আগে ঠিক কর তারে নাম মন্ত্র ঠিক হইলে মিলবেরে তোর বস্ত ধন। পরে 

শিক্ষ। গুরুর পদে সপ দেহ প্রাণ তবে সে পাইবে পার সে সন্ধান সথির সঙ্গিনী 
হইয়ে প্রেম সেবা নিবে চেয়ে সখি বিনে মিলবে নারে প্রেমমহির প্রেষধন। 

শেষে কর মুঞ্জরী গুরু আশ্রয় চারি দেশের চারি গুরু জানতে ভয়, সাধন কর 

কান গায্বোন্র হবেরে তোর সেই ধন প্রাপ্তি, অন্ধকারে দ্দলবে বাতি মুকুন্দ তুই 

ধর 6রথ। 

রাগিনী ভৈরবী ( তাল একতাল। ) 

৫৩। এই রঙ্গে তোর চিরদিন যাবেন।। আইলি এক দ্রিন যাবি কোন 

দিন সেই গিনের তোর নাই ভাবনা । জন্ম নিপি ভবের মাঝে জন্মিলে নরিতে 

হবে, গেল আর দ্বিন ফুরায়ে গেলে রইতে পারবে না॥ ধনী মানী কুল গৌরবী 

পার ঘাটে যায় গড়াগরী ২, পাড়ের পয়সা! না! থাকিলে পাড় করে না, বাদসা 

নবাব রাজ! প্রজ। কালে কারে ছাড়বে না। কই আমি মন তোমার কাছে 

এখন তোর সময় আছে সময় থাকতে পারে চল মনরে রসনা, মুকুন্দ তোর সময় 

গেলে অসনয়ে পাড় পাবি ন।। 

রাগিরী পিলু ( তাল থেমট! ), 

৫81 গুরু ভক্তি নাই তোর মনে ফি করবে তোর ধনে জনে বুঝলি না 

ভূই দিন যে গণে দিন.ছুনিয়ার মভাজনে। সোঁখায় কপার জরিয়া থাকিলে জমে 
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কি ছাড়িবে তোরে, চিন্ত। নাই তোর পরকালে ভূলে রলি কি কারণে? 
হুলিরে তুই ভক্তি শুল্ঠ সেখানে পাবিন! মান্ত ঠেকে রলি যারি জন্ত কেউ যাবে 

না কারি সনে। লক্ষ ফোণি ভ্রমণ করে এসেছ উত্তম কুলে, কাঞ্ষে কন্দে নৈলে 

উত্তৰ হবিরে চৌরাশি ভ্রমণে । মুকুন্দ তোর হন বোদশে উিক থক্সি তুই; 

আগে পাছে, গোসাই দ্বাপিক চন্ছে বগে তরে যাখি কোন সাধনে । 

রাগণী বেহ্নাগ ( তাল এক তাল! ) 

৫৫। ভক্ত মাতা ভক্ত পিতা ভক্ আমার গ্রাণ ধন। তোমারে কানু, 

ধন্ঠ সেই দেশ যেই দেশে আছে মম ভক্তগণ। মম ভক্ত যদি করে অধশ্ম 

ধন্মেক মধ্ে গণ কহিলাম মন্দ হেন ভক্তির সঙ্গ করলি না মুকন্দ পাবিন। যুগল 

চরণ। মদ ভক্ত দেখেষে করে যঠন তার প্রতি তুই নন্দের নদ্ন, মম ভক্তগণ' 

না করে বতন।হবেরে নরকে পত্তন । নাঠি থকি আমি বৈকুঠ ভুবনে নাহি 

থাকি যোগী খষী হৃদ সদয় থাকি আমি ভক্তেরি হৃদরে তক্তিতে করি 

পরিহাণ। 

রাগিলী ভৈরবী ( তাল এক তালা) 
৫€৬। মাঝি ভাই তোর পায়ে ধগ্রি এই যে সাধের, বানব তরী কাঞ্গ 

সাগরের মাঝে ডুবাও না)। আশা যাওয়। যে বস্তাগা তার কি- ভুমি জান না। 

নখের লাগিয়া এই ঘর বাদ্ধিয়ে তায়তে বশত কর না, লাগব নারে ঝর তুফানে 

আনন্দ থাকিবে মনে নিরারন্দের দেশে যাইও ন|। মায়! নদী পারি দিয়ে বারে 

বারে আশ! যাওয়া এই বন্ত্রধা পহে না, এইবার তুমি- থেক হুসে আর যায়না 
দক্ষিণ দেশে এমন বর্ম কইর না। ব্রিপুত খসে বসি বারা হল না তার দেশে 

হওয়া, কাম রসেতে কেবল মগনা, দশ ইনড্রিগ বিপু. ছয়, বাঁধ যদি ন। থাকষ় 
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সুবাইতে করে কভ'ছলনা। নাক্সারি সাগরে সাধের তয়ী ডুবে গেলে শেষে 

উঠতে পাবি না. মাক্সা ন্পীর তরঙ্গ ভারি মুকুন্দ তোর ভাজা ভঞ্জি পরের 

কাগারী ঠিক কর ন। 

রাগিণী পুত্সবী (তাল একতাল] ) 

৫৭1 চেয়ে দেখ তো অধক্ষ বেগ! এখন তের ঘুখ ভাঙল ন11 সময় 

শ্থাকতে পারে চ্গনা অসময়ে পার পাবি না। যেতে হবে নেক চূঝে ভূলে 

রলি ঘুমের ঘরে শীত্র করে পারে চল এই রঙ্গে তোর দিনযাবেন্ন। লমগ় 

গেলে অবশেঘে ক্ষান্দততে হবে পাঞ্ধে বসে, রইপি বমে কোন সাপে ওপার 

বাইতে নাই আধলা॥ চৈতন্তের জাহাজ লাগল থাটে'তে কে বাবি আম ন। 

ছুটে কাঙ্গাল পেকে 'নের সে জাহাজে ধনী মানি পার করে না। ক্ষুদ্র মফাজন 

শ্রীচৈতন্ত টাকেট 'বিলার 'নিতা।নন্দ মুকুন্দ ভুই ভক্ত শুন্ত তারতডে তরে 

ভীকেট দেয় না। 

রাগিণী লগ্নি (তাল একতাল ) 

৫৮ । মদলনা'বেটার পের শ্বভাখ গেল না। আর শাচুগ তান লঙ্গে 

জুটে করছে কত লাগনা। ছোট রাণীর কুছৃকেতে মদন! বেটায় মক্জল তাতে 
কাম বেট। তার ফ্যেষ্ঠ পুর সদায় কামে মগন1। কাম ক্রোথ লোত্ত মাহ মদ 

চাধ্য ভল্লী ছয়, তার! আপন আপন বুঝে $চলে কেহত্র কথা কেহ্ুনে ন!। 

ছল চুর একনে মিলে ঘশইনজ্রির চেতন করে, তাদের কুমন্ত্রন গুইনে বাধ্য 

হইল দশ জনা। দশে ছয় বোলভুটে সর্বস্ব ধন নিল নুটে, ধন] বেট! »নার 
বাধ্য আমার কথ গুনে না। রেই.কেটার কুস্ছকেতে মোহ করে ধন নেন লুটে, 

যে জন পারে ঠিক থাকিতে জ্সআছে কি তর ভাবলা। বদি আমার কথ? ধর 

ভবে তোনাপ স্বভাব ছাড় মুকুণা চোর এই স্বভাবে পায়ে যেতে পারবি না| 
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রাগিণী রামপ্রসাদি ( তাল একতালা )- 

৫৯। মন বৈলি কোন দিকে চাইয়1। সাধনের দিন হায়রে গইর়|। 

স্ত্রী পুত কন্তারি তরে মরলি ভূতের বোবা। বয়ে ভূলে ভূলে মুল হারাউলি দেশে 
সাৰি কি ধন লইয়া। নিদান কালে ষে ধন মিলে সে ধন তুই রাখপি না চেয়ে, 

সাধনের ধন চিনলিনারে কাস্তে হবে পারে বসে। ভাটার বেলায় থাটে যায়! 

কি করবি তুই পারি দিয়, দিন থাকিতে দেওন! পারি পারের বেল] যায়তরে 

গইয়।। শ্রাগুরু কাগারী করে যাওয়া নদীর উজান বয়ে, মুকুন্দের নাও গেল 

মার! ভাটির দিকে নৌক্ক1 বাইয়া। 

রাগিমী ভৈরবী খাম্বাজ ( তাল আড়া ঠেকা) 

৬০ | যাবি যদি আমরে মন আমার ভব পারের সময় যায়। পারের 

সময় গেলে শেষে কি হইবে ঠেকবিরে তৃই বিষম দায়। পারের মাঝি দয়া করে 

পার করতেছে যারে তারে বল্লে হরি লয় না কড়ি চিন্তা নাইরে কোন কথায় | 

কে যাবি আয় ত্বরার় করি লাগবে ন:রে টাক! করি, সংখ্য| নাইরে হরি নামের 

তরী যাবেরে সাবি ঠেকবে না দায়। পাছে আইসে তারা আগে চলে গেল হব্রি 

নামের তরী করে, আপন দেশে চল, ভাঙ্গ। তরী নাই কাণারী হবে কি মুকুন্দ 
তোর উপায়। 

রাগিণী সিন্ধু (এক তালা) 

৬১। এখন তর সময় আছে। ফেন বদ্ধ ঝলি সপই্ট ফাসে। রিপুর 

বসে বসি হে ভ্রমণ করলি মায়ার দেশে মায়ান্দী তরবি কিসে জিজ্ঞাস কর 

গুরুর কাছে ॥ মায়! নদীর তরগগ ভারি পারি দিবি কোন সাহসে পারের মাঝি 

রাজি কর নৈলে যাওর়! হবে মিছে । ত্রিবিণীর জল হয় উতালা মাঝে মাঝে 

জোয়ার আসে ঠিক রাখিও গুরুর চরণ হুল রাখিছ তুই আগে পাছে। মুকুন্দ 

তোর স্বভাব দোষে পারলি না তুই থাকৃতে ছুসে, মহাজনের মাল ভর। নাও নধ্য 

গাঙ্গে ডুবায়ে দিছে। ৃ্ ॥ .. শা 052 
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রাগিণী- ভৈরবী তাল একতাল!। 

৬২। প্রাণ বারে চায় তারে পেলেম না। দেখা দিয়ে দেও না দেখা 

হরি কর এ কি ছলন1। আমার মনের এইট বাসন! প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে 

থাকতাম ছুল্পন! সেই আঁশ। পুর্ণ হলো! না,. তুমি হরি অন্তর্ধযামী জেনে কি তাই 

জান না। অহরহ সদায় যারে চাক সেই মানুষের পাই নাদেখা করিকি 

উপায় সদাই তারে খুজিয়। বেড়াই, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ নইলে প্রাণে ঝাচি 

না। মুকৃণ্ণ তুই হলিরে বোক! থাঁকনারে তুই ভাবে বইসে পাবিরে দেখ! 

কন্মযোগে থাকলেরে লেখা, কর্দযোগে থাকলে মিলে তালান করে পাবে না। 

রাগিণী- নৈরবী ভাল একতাল।। 

৬৩ | মহাজনের ধন্ হাব্রাইলে কান্দতে হবে পারে বসে। বিবেক 

বুদ্ধ নাই তোর কাছে পাণি দিবি কোন সাহসে । গুরু তোরে বে ধন দিছে 

তারেত বরাখলি না হুসে, অসতেবুই স্গ করে হারাইলি তুই জ্ঞানের দ্বিশে। 

তীক্ষ বুদ্ধি নাই তোর কাছে যাইতে পারবি না দেশে, বোরুছ কেবল (মছে মিছে 

০ঠকবিরে তুই অবশেষে মঙ্ঠাজ্রনকে ফাকি দিলে নষ্ট হবে পর কালে, বুঝবিরে 

নিকাশের কালে কমতি হইলে বান্ধবে কঈসে। এনেছ ধন ওজন করে দোনা 

বেপার করব বলে, বেপার করা নাই তোর মনে রলিরে কামিনীর বশে। 

লেগেছে কি ঘুমের নিশ। মুকুন্দ তোর নাই সেই দিশা, করিছ না দেই ধনের 

'সশা বদ্ধ থেকে মাগার পাশে। 

রাঁগিণী -গুহিনী তাল মধ্যমান। 

৬৪ 1 £ ভিহ্ব! আপন বশ থাকিতে লগ্ডরে হরির নাম বদনে। থ|িনে 

জীবন ভুল না কখন গেলরে জনম অসাধনে | কৃষ্ণ হুজিবার তরে এসেছিপি 

এ সংসারে এ রঙ্গে দিন যাবে না চির'দন,আসির়। বান্ধিবে লমনে । এখনে 
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নালইলি আর কবে লইবে এমন জনম হেলায় কি হারাবে, গেলরে সুদিন 

'আইলরে কুদ্দিন হারাইপি সুদিন অসাধনে। রাবর নন্দন আদিবে যখন 

মিনতি করিলে মানবে কি কখন, রহিঠে নারিখে যাইতে হইবে বসিয়ে সনে 

দিন গণে। কুষোনী যতেক ভরিয়া কতেক পেয়েছ এবার মানব জনম, ঝপিতে 

সুকুন্দ তোর কপাল নন্দ হারাইলি রতন অযতনে। 

রাগিশী--বিভাস তাল বত । 

৬৫। গুরু কি ধন তারে চিনলি ন|। স্তুদিন গেল পরাপ্বীনে দিন থাকিতে 

আইন মানলি না। গুরু যে অমৃন্য ধন তারেত করলি ন। যতন সামান্ ধন 
পাবার আসে সেই ধন চিন্লি না, নিদান কালে যেই ধন মিলে স্ই ধনের 

যন করলি ন!। আাড়িয়। জিয়াইতে পারে দেখাল নারে তাঁলাস করে গতি 

নাই ভোর পরকালে ভেবে দেখনা, গুরুর বাক্যে নিলে সেই ধন সেই বাক্য 

তুই ঠিক রাখণি ন। লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এসেছ উত্তম কুলে এবার জনম 
হারাইলে এক 'বরে ফেরে তরে আবার নিবে জমের জেলে দিবে কত যন্্ণ1। 

কয়বার আইলে কয়বার গেলে গুরু কি ধন চিনলি নারে আসা যাওয়া! বারে ২ 

প্রাণে সহে না, মৃুন্দ তোর নাই কি মনে আসা যাওয়া যে বন্রণা। 

রাগিণী - ভৈরবী তাল একতালা। 

2৬ ॥ ভুণিস নারে মন নকল দেখে আসল মান্য তালাস কর। এ 

৪ তোর বদ্ধ কেরে, ভেবে দেখ তোর সকল পর। যাইস নারে তুই 

এক দেশে থ্মকস নারে কামিনীর বশে, কান্দভে হবে পারে বসে মাগ্ষ 

০০৯, সর্দ কথ! বিজারার মাল আছে ঘাটে খরিদ করলে ঠেকবি তাতে, 

নষ্টলে কি তুই পারাব যেতে মানুষ চিনে সঙ্গ কর। মানুষেতে মানুষ আছে 

সকণেে তাগ পাস ন) দশে, না গেলে মানুষের কাছে পাবি ন1 তুই তার খবর। 



চর্ম চস্ষু ঘুচে গেলে দেখবিরে সেই মানুষ নিলে, রূপি পরে জন্ধকারে চেতন 
গুরুর সঙ্গ কর। যার পরশে সরস হবে তাব্র কাছে তুই গেলি কবে, এমন 
সুদিন বয়ে গেল মুকুন্দ তুর নাহ খবর। 

রাগিনী - বেহাগ তাল মধ্যমান । 

৬৭। গুরু বলে দেও ন| পারি বসে থেকো না মন ষাঝি তোর ভঙ্গ! 

তরি বেয়ে চল না। নামের তরি আপনে চলে ঢেউ দেখে মন ভয় করে! না। 

শ্রীগুরু পারের কাণ্ডারি সপে দেগুনা দেহ তরি লাগবে ন!রে জলের বাড় আছে 

কি পারের ভাবনা । মনমা'ঝ তোর ভাঙ। তরি দাড় ম!ঃবূ বেহুগারি, স্ুকুন 

কাগডারি বিনে ভব নদী পার পাবি না। যে চইড়াহে নামের তরি লাগ.: 

নারে ভলের বারি, দাড় চিনিয়ে দিও পারি কান সাগরে ঢেউ লাগে লা। 

আজ কাঁল বলে দিন ফুরাল শীত্ব করে পারে চপ, নহলে পারের সময় গেল 

অসময়ে পাব্ু পাব না। ডাকছে পারের কাগ্ার কে যাব আছ ততাখ 

বরি মুকুন্দ কেন এ পার ঝরল নে পার যেতে নাই ভাবন| | 

রাগিণী - লগ্ম। তাল একতাল!। 

৬৮। গৌর প্রেম সাগর মাঝে ডুব দিল না। ডুবলে পরে দিলবে 
তন ডুব দিয়ে কেন দেখলি না। ভাব বু'ঝয়ে ডুবছে যার] শধা থেয়ে হয় 

অমরা, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ভবে না। প্রেম সাগরে যে ডরইবাছে লিজ্ঞ।স 

কর তারি কাছে, মনের লোভে কাম সাগরে বম্প দিও না। বসে রলি দি! 

মাছ গলে দিয়ে দায়! রশি, মায়া রশির ফাসি কেটে যেতে পারলে ন্য। 

গৌর গ্রেন শীতল জলে ডুহ দিলে মে রতন দিনে, এমন নির্মল জলে ডুবে অঙ্গ 

শীতল করলি না। মুকুন তর কর্ম ফেরে ডুব দিলি তুই কান সাগরে, জিপুত্ 

বশে বশি হয়ে গুরু কি ধন তাই চিনলি লা। 
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বাপিণা- সিন্ধু এক ভান 

৩৯1 বান্দল আমার মার! রশিতে। ছুটী পাই নাকোন মতে। গুরু 
তোমার কপ নাহইলে ফাসি কেটে কি পারে যেতে, গলে দিয়ে মায়! দ'ড় 

দিবা নিশি খুড় ফিবিঃ চোক ঢাক বলদের মত যেতে পাব্রি না কোন মতে। 

হস্তে গলে রাশ দিয়ে বান্ধগ আমাগ্ আশার বৃক্ষে, দুবাশাতে ঘুবছি সদা ফাসি 
কেটে পারি না.ষেতে। ঘুরতে আছি মিছ1 মিছি লামতে পারুণে প্রাণে বাচি 

কেটে দেওন! মায়ার ব্রশি গুরু তোমার জ্ঞান অসিতে। খুলে দেওনা চখের 

ঠণি সদায় তোনার রূপ নেহারি অন্ধনুপে পরে আছি বেন্ধে লও ভোনার কুপ। 

রশিতে । ঘাড়ে ২ পরি ছেলে মুক্তি পাই না কোন কালে, মুঝুন্দ তোর মন 

তল না আবার বব চৌরাশাতে। 

রাগিণী-_মল্লার তাল কাঃয়ালি। 

৭০1 চেয়েদেখ তোর আপন ঘরে মনের মাগুন বিরাজ করে। আছে 

মানুষ বর্তমানে সঙ্গ করে চিনলি নারে। আমার ঘড়ে আছে মানুষ ন1 চিনে 

হইয়াছি ব্ছেল, না নিলে মানুষের সঙ্গ কেমন করে চিনখি তারে। যাইস 

নারে তুই এদবদলে হারা হবে লাভে মূলে, চাইয়। দেখরে নিরক্ষিয়ে কেমন 

আসাধাওমঘা করে। নিতি আসে নিতিযায় খবরত রাখলি ন। তায়, নয় 

দরজ| বন্ধ করে বনে থাক তুই দমের ঘরে। দেৌমের ঘরে করির। স্থিতি 

দেখবিরে তুই সেই মুত্তি, দ্িদলেত৩ অলছে বাতি মান্য আছে তার উপরে | 

জীব গাকে চতুর্দলে দেখ। না পাই পরমের সনে, জাগ।ইঞ্স! লও মুকুন্দ তুই 

কুগুলিনী চতুদ্দিলে। 
রাগিণী-_মলার তাল কাওয়ালি। 

৭১। ভাব বুঝে তুই ডুব দিলি ন1ক্ডাবের মানুষ চিনবি কিসে। মানুষ 

চিনে সঙ্গ কর তা না হলে জানাব কিসে। ভাবের মানুষ ব্রজ্পুরে পুরুষ নাহি 
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ষেতে পারে, মাইয়া মাইয়ায়, বেচ! কিনা থাকে না পুকবের পাশে ! কাম 

সাগরে ডুবছে যার! তার হবে না বেপার করা, অকুলে ডুবাযে ভরা কাগিতে 

হবে পরে বসে । ভাবের মানুষ রূসে মাঝ! কাণিকে তার পায় না দেখা, রসিক 

যার। পার হয়ে যায় অরাঁসকে পায়না দিশে। যেবুঝেনাভাবেরম্ম্ন তার 

হবে ন! ধন্ম। ধন্ম, ভাব ৮1 বুঝে করলে কম্খ্ আটকা থাকে মাদার বশে | শুদ্ধ 

ভাবে যষেতরণ ডুবে থাকে ন! গে মানার কুপে, কাম সাগরে বম্প !ধয়ে মুধুন্দ 

তুই তরাবি কিসে । 

রাগিণী--ভৈরবী একতাল!। 
৭২। মন চলযাই পার ঘাটে | সময় থাকতে পারে চল নইলে পরবি 

সম্কটে। ডাকভেছেরে পারের মাঝি শীঘ্র আয়না ছুটে, অনময়ে পার পাবি না 

কান্দাৰ বসে নদীর তটে। টিকেট মাষ্টার ধণ্ট| 1দছে টিকেট নিব কে সময় 

গলে গোল বাঞ্জিবে ঠেকবিরে তুই পার ঘাটে । সেই ঘাটে টিকেট করে চড় 
গিয়া নিতাইর জাহাজে, তক্তি মন্ধল নাই যার কাছে থাকবে তার! পাছে হুটে। 

পয়সা ছার! টিকেট দেয় নাতুলবে নাসেই জাহাব্দে,.টাকেট ছার! উঠলে 

জাহাঙ্ে বান্ধবে তার! এইসে জুটে। মুকুন্দ তর টিকেট করা হবে না সহজে, 
বারে ২ পরবিঃফেরে কি লিখেছে তোর ললাটে। 

রাগিণী - ভৈরবী একতাল।। 

৭৩। মন তুই দেখবি আর্জীব লীলা । দেখবি যদি ভাবের মানব খুলে দে মানুদের 
তালা। গেলি ন! মানুষের কাছে রলিরে কামিনীর বসে আত্ম সুখে মণ্ত বুলি 

ওরে মন বেদিশে কানে গুন শোনার মানুষ দেখছ না কোন দোযে। ন। 

গেলে মানুষের কাছে দেখবি কি তার লীল। খেল1। মানুষের সঙ্গ করলে মানুষের 

'্বভাব নিলে তবে সেভাবের মানুষ দেখবি অবশেষে নিহা মানুষ নৈদাপুরে 
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গ্রেম তরুঙে ভাসে, মানুষ যার চিনবে ত'র। নইলে তারে করুবে চেল।। দেশে 

₹দশে আছে মানুষ লগ করলে হবেরে হুল বেলভাসেতে দিন কাটালে ওরে নন 

ভোল1 চেতন হয়ে দেখপি নারে সেই মানুষের লীল1, অনতাকে নিতা ভেবে 

মুকুন তোর গেল বেলা । 

রাগিণী-কালেগরা আরাঠেক। 

৭৪1 আমার ধেহোর স্বভাব দুর নাহিযায়। দূরে নাহ যায় কি 
করি উপায়। স্বভাব দোষ খার সঙ্গে চলে ধৃহলে না বায় গলা! জলে, কুকুর 

বাররে তার্থ বাসে মাহঞ্ধানে কিরাম । চাতুকের (পিশাসা হইলে নামে না সে 

কুব জলে, গাধার পুর্ব স্বত1ব বায় না গাল জল ঘোলাইয়! খায়। আপন ছাতে 

গর্ত করে আপনা আপনি ডুবে মরে, আপনা হাতে রশি ,বেন্ধে ফাসি খেকে প্রাণ 

হারায়। সেই স্বভাব তোরদুর হল না আর হবে ন1 বেচা কিনা, মুকুন্দ তুই 

হ'ল দেন] ভেবে দেখ তোর নাহ উপায়। ্ 

রাগিণী--বেহাগ তাল আরঠেকা। 

৭৫1 চৈতন্ঠের জাহাজ লাগল ঘাটে কে কেযাবে আয় নাছুট। 

সময় গেলে পার পাবি না শেষে পারে কান্দবি বৈসে। চাবি দণ্ড রাত্রি দি! 

কুচিন্তাতে ফল হয় কিবা, গণার দিন ফুরায়ে গেলে শেষে পারে কান্দবি বসে । 

ভক্তি.সম্বল বিহীন যার! হবে না তার টিকেট করা, পার ঘাঁটে পরবে ধরা সমন 

তরে 'বান্বে কশে। যাবি যদি জাহাজে চড়ি কে যাবি আর ত্বরার করি, 

পরেছে টিকেটের ঘণ্টা মন কেন তুই বুলি বলে। নিতাইচান্দের জাহাজে চড়ে 

যাবি শাস্তিপুরে মুকুন্ম বায়রে সময় বইয়ে রইলি বৈসে কারি আশে। 



রাগিণী-_-কলেঙ্গব তাল আরঠে হা। 

৭৬ দিশখ] হারা নিশা খেতে কে তারে বলে দিগগে। যে নিশাতে 

নাইরে দিশ] লাভে মুগে হারায়ে: গেছে। লেগেছে কামিনীর নিশা হারা লি 
জ্ঞানের (দিশা, খাইলি নাতুই নামের শিশ। আর কিনে তোর উপায় আছে। 

গাজার দিশ। মদের নিশা তারেত বলি না নিশা, কামিনীর সাথে বিভোর হয়ে 

জগতেব্ লোক মেতে গেছে । শুন বলি মন নিশা খোর কোন নিশার তোর 

বেশীছ্ছোর সব নিশাসে তুচ্ছ করে ভাবের নিশা যে খেয়েছে। বেনিশ। 

ধরেছে তোরে সুকুন্দ তুই পড়ল ফেরে, মাগ। করে নিবে তোরে প্রাণে বাচা 

হবে মিছে। 

ধাগিণী--!পলে! তাপ একতাল।। 

৭৭। ধর্মের জন্য করে কন্ম লোকে মণি মন বামে কফি হবেতার 

লোকের মন্দ ভাবে মইঞ্জেযে ডুবেছে। আপন। মন আনন্দ হইলে পেরু 

কপায় কি হয় তারে, নাগ্ত পাহতে করলে কন্ম গণা হয় না তারি কাছে। 

লোকের কাছে পেত মান্ত সেখানে হবে না গন্ত স্থান পাবি না তারি কাছে। 

কুল কলস্কের ভয় রাখে ন! সদায় ভাবে এ ভাবনা, লজ্জ। কলঙ্ক গুলে কপালে 

ফোট! ধিয়াছে। মুকুন্দ তুই ভক্তি শৃন্ত সেখানে পাবি না মান্ত কন্ছলিরে তুই 

পঞ্চর বন্ধ ধন্মেত্ ঘরে বাদ পর্েছে। 

রাগিণী- মালকোশ। ভাল কাওয়ালি। 

৭৮ পাগল হয়ে যাই পাগলের দেশে । এদেশে মানুষের সনে মন 

নাহি মিশে । নিতাই পাগল চৈত। পাগল সর এক পাগল আছে ভোলা, 

মন পাগল কেন বসে বলি চলনা ভার উদ্দেশে । রূপ সনাতন পাগল সেঙ্গে 

মিশল দে পাগলে দলে, পুর্ব ধর্ম ছুটে গেল নমইজে পাগল রসে। 
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আর এক পাগল প্রহ্লাদ ভক্ত পাগলামি বড়ই শজ, পাগলামি পরীক্ষা 

দিঝে দলে গেল মিশে । হইতে গিয়েএ সব পাগল মূকুন্দেরই গেছে নকল 

পারুলেম না সে পাগল হইতে আপন স্বভাব নোষে। 

রাগিণী-_লমী তাল কাওয়ালি। 

৭৯1 নিতাই গৌরাঙ্গ বলে ডাকনারে জনম য'য়রে বিফলে । জনম 
হারাইলে এসে কি কাজ করিলে, ভবপারে বইসে কান্দবি দিন গেলে। 

আসয়ে সমনের চর বান্ধবে রঙ্গের, শেষে বান্ধিয়। লইয়া! যাইবে জমের জেলে । 

দিন ফুরায়ে বায শেষে কি ভবে উপান্ন, শেষে ঠেকবিতে মুকুন্দ অস্তিনকালে। 

রাগিণী--আলিয়া তাল কাওয়ালি | 

৮*| যাবিরে তুই শাস্তি নিকেতন। তরে বলি অবোধ মন, অশাস্তি 
নগর মাঝে বুথ! কেন করছ ভ্রনণ। দেই নগরে নাই জমের অধিকান শীত 

করে চল মনরে ছুরাচার, কুমাচার কইরনারে আর শ্রগৌর!ঙল নামে করবে 

যতন। কুচিস্তাতে তোর গেল ররাত্র দিব! অর্থ চিন্তা করে স্বার্থ হবে কিবা, 

সাধু সঙ্গেতে কর কৃষ্ণ সেবা! তানা হলে হবে নরকে পতন। সাধু সঙ্গ বিনে 

কোথার শাস্তি পাবি ধীর শান্তি হইলে শান্তিপুরে যাবি, চল চঙ্গ চল শীঘ্র করে 

চল শেষে পড়বি কেরে হারাবি জীখন। জন্ম অবধি ভ্রমণ করুলি দক্ষিণ 
দেশে আর কয়দিন বাকী ধরবে এসে কেশে, কত শাস্তি আছে বুঝি অবশেষে 

ঘমে যখন তোরে করবেরে বন্ধন ধীর শান্ত হয়ে রতি স্থির কর রবে না কখন 

অশান্তির কারণ, গোসাই ঘ্ারিকচঞ্জজ বলেরে মুকুনদদ তর কপাল মনা 

হারালি রতন। 
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এলী ততৈরহী খান এব তালা। 

৮১। ডাকার মতভাক শিখাতে টাইনে নেওনা তোমার কাছে। 

তোমার কাছে যাতে পারলে থাকতাম আমি গ্রাশে বাট্টে। যাইতে চাইলে 

ভোষার ক:ছে বন্ধ রাখে অই পাশে নে মুক্ত দাঁত আমার কর্মে কি 

ঞেইখাছে। ডাক জানিনা ভাববধুঝন কইতে শোদার দেখ! পাই না। 

দেওনা আমায় ডক শিখারে ডাকলে যে ধা ভোমায় কাছে। তুমিনা 

(শখায়ে দিলে শখব ন্মামি কেমন করেডাববন্গামি গ্রণ হতে শিখলে আমি 

তোমার কাছে | তুমি আনার কাছে থাকলে ডাকা ডাকির কান কি লাগে, 

নদ ডভেবর ডাক জানে নাছ মার পরে আছে। ডং 

বাগিন। হনোহরনাই হাল জোভা। 

৮২1 গোর প্রেম সাগর মাঝে বুলিক যারা ডাব গেছে 1 পুতে পারে 

মেই রুলের মন যেজন ভলে ডু শিখাছে । বাউঙে বার প্রেমের বশি গন 

তে বান্ধ ক'ন তাঠে বান্ধ চোষা কাঠি নয়নে রেতধো কাঠি? কাছে । কাল 

ভক্ের তাওয়া চিনে বশি কালাও নির্মূল জলে, সহঙ্জগ প্রেমের আ'ধার দেখে 

আসবে মীন দেই বশির কাছে। আপার দেখে হনব গো খুন শক করে ধরি 

বশ, চোয়। কাঠি তল -1 ভলে খুট দিলে লাগবে নামাছে। খুন্ধদ তো বর্শা 

বাগর! বারে বারে অশা যাওয়া, বলের মীন যাবেনা ধরা আধার ডলে মিশে 

গেছে) 

রাগিলী খাম্বাজ তাল থেমটা। 

৮৩। শুনেছি পরশ ধণিন্র পরশ হলে লোহা সোণা হয় । লোভ দো! 

হয়। লোহা সেোণ! কহে পরে মার কি তারে লোহা কয় । সাতি নক্ষত্রের 

জলে গঙ্ষে পড়লে মুক। দলে, পাশ গুণে সেই কল ফলে অস্থানেতে কি ফল 
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হয়। যে পাইনাছে লোগার থণি নে হইয়াছে মহ!ধনী, সেজন ধনের শিরোমণি 

সাধু গুরু সবই কয়। সেই পরশ নাইরে যার ভবে এসে ফল কিরে তার, 

আস! যাওয়। বারে বার পাছে আছে কালের ভয়। জানলি না সেই পরশের 

মূল মুকুন্দ তর এতই কি ভূল, একুল সেকুল হুকুল গেল সমনে করলি না.জয়। 

রাগিণী সিন্ধু তাল একতাল।। 

৮৪ | জাঁনবি কি তুই সেই সোনার মূল। ভেটুব দেখ তোর আসলে 
ভুল। লোহার বেপারী হয়ে করছ মিছে গগুগোল, তাম। কাসাব ভাও 

জানন! জিজ্ঞাস কর সোনারই মূল। কেহ হিরার দরে কিনে জিরা নাজানে 

তার মুলামুল, অদ্ধের হাতে রত্ব দিলে জানবে কি তার কতই মূল । জহরি না" 

হইলে পরে সোনার মুল কি সবেজানে, নকল হইলে পরবে ধরা পাবি ন৷ 

তাঁর উচিৎ মূল। পাইলে পরে আমল সোনা বেপার হবে দের] দুলা, মুকুন্দ 

ভোর একুল কুল একেবারে হারালি হকুল। 

রাগিশী--সিন্ধু একতালা । 

৮৫। সঙ্গ দোষে হারা হলি আসল ধনে। সেই কথ! কি তো'র নাই 
দনে। গুরু তরে দয়। করে কি বলেছে কানে ২ সেই কথাটার কি করিলে 

তারে রাখলি নারে সাবধানে স্বভাব দোষযার সঙ্গে চলে ধুইলে না যার গঙ্গ। 

জলে, স্বভাব সংসঙ্গ নইলে পারবি কি তুই অল্নজ্ঞানে। বসে রলিযারি 

আনায় ভাঙগবেরে তোর মুখের বাসা নিকাশ নিবে সমন রাজ। বনে ২ দিনযে 

গনে। যমে যখন জিজ্ঞাণিবে ষোল আনা হিসাব নিবে, মুকুন্দ তুই কি জব 
দিবে দেখ। হইলে তাবি সনে! 
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রাঁপিনী--গিহ্ধ তৈরবী একভাল!। 

৮৬। আমার হৃদ পিঞ্জরায় বসে গুরু বলেডাক। পাখির জন্ম 

মুক্ত হবে নামেতে দিওন|ফাক দ্লাড়। আশা ছিল মনে ২ সুধী হব ছুই 

জনে, নামের সমান নাইরে মিঠ। সদায় নামে মক্ষে থাক । গুরু বলে ডাক হুর 

বোল! খাইতে দিখ দুগ্ধ কলা, ঝুড়াইব প্রাণের আল! ভোর প্রাণে মোর প্রাণ 

মাখ। নিশা গেশে প্রাণে২ [চিন্তা নাই আর পরকালে, তাই বলিরে মিনগ 

করে প্রাণে প্রাণে নিশাইয়া ডাক। হরি নামের নাই তুলন। আবোল তাবোল 

বোল বহল পা, ডাকলে কেছ ফিরে যায় ন! মুকুন্দ তুই আশায় থাক । 

রাগিণী- বিভস তাল আরাখেমট।| 

৮৭। আমার গৌর রতন কন্সিব যতন পাই যদি ভাছারে। ছাদয়ে 

গোপনে রাখব দেখতে দিধ নাকাব্রে। আমি তোমায় পাইলে পরে যাব ন। 

আর কারে! সনে, এদিক সেদক ঘুবচি সদ1 পাই না দেখা তারে। থাক তুনি 

কোন সহরে যাব আমি কেমন করে, অনেক দিন হয় সঙ্গ ছাড়া পরে আছি 

দূরে সরে। ঠিকানা ভুলিয়ে গেছি দিবা নিশি ঘুরতে আছি মুকুন্দ কর শৃন্ত 
গৃছে এরকল! রব কেমন করে। 

রাগিণী_ বেহাগ খাখাজ এক তালা । 

৮৮। মাঁটীতে আছে ভগবান। যত জীব জন্ক তরুলত| সবাঞ্ে 
দিয়াছে স্থাশ। নান! রঙ্গের পুস্পমআাদি মাটাতে সবার উৎপত্তি সবের গন্ধ এক 

রকম নয় পাচ রকমের পাচটা স্রাণ। জীব তত্ব যত ইতি মাটাতে সবার 

উৎপত্তি কেহ থাকে ভাঙ্গা ঘরে কেহুর ভাঙ্গে মিলে দলান মাটাতে উৎপন্তি 

সবে নাটীতে সব মিশে যাবে , মুকুন্দ তুই বুধাঁ কৰে হইলন। তোর দিবা আান। 
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রাগ্রশী -বেহাগ তাল ঠেক1। 
৮৯। শিখন না পাগণের বুলি মিছা কেন তুই প'গল হলি । মিশিতে 

পারণি না দলে শুধু কলঙ্ক রুটাইলি। শিখধি যাঁদ এ পাগশাম্টা। সেই 

পাগলের নাই মম) খের বিধানের ভর রাখে না সমান দেখে সঞক্লি। গোনা 

রূপা টাক! করি চাই হা 91%1 দম্ধাগী, শুনে নাসে শোকের নিন্গাগয়ে 

মাখে পথের ধুলি। সেই পাগণাশিট। বলি "্পষ্ট £হইতে গেলে বড়ই কষ্ট, 

পাগল।মি নর গাছেরই ফল খাইতে পার লাসকলি। পাগল হহুতে আছে 

বাকা খাটবে নাতোর কফক্ি ফাঁক মুকুন্দ তুই তুলে মূলে হারায়ে গেলি 

সকগি। 

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী একতালা। 

৯*[ আরে জামার সাধের ময়ন| ২। এদিক সেদিক আর ঘুটর না 
আপন ঘরে বসেবসে হরেকৃফ্ণ নামন্ুপনা। সাধ করে পেলেছি তরে 

খাওয়াইয়।' দুগ্ধ কলা হবে কৃষ্? নাম শিখায়ে জুড়াইতাম প্রাণের জালা তাই 
ঝলিরে মিনয় করে এদিক সেদক য!ইস নে উড়ে আর আমার ফাকি দিও ন। 

ওরে আমার জংলা পাখী ডঙ্গলি বোল আর বোইল না আবোল তাবোল বোল 

বলিলে বারণ হয় না প্রাণের জালা, কৃষ্ণ নামটি কৰে লবে পাখির জনয মুক্ত 
হবে, এমন জনম বায়রে বুথ! কৃষ্ণ নান কর সাধনা। বারে বারে করিবে 

মান। হাস নারে তুই এসব দলে 'মাবোল তাবুল বোল বলিয়ে হার হবি লাত্তে 
সুলে। মুকুন্দ কয় সাধের ময়না এই ভাবে তোর দিন যাবে ন! উড়তে গেলে 
গভতে হবে চিরদিন কার সমান বার ন1। 
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ক।গিলী- ভৈরবী একতাল।। 

৯১। ভকছি কত পাইন দেখা তারে ডেকে ফল কিবল। ডাক্ছ 

কত পাইনা দেখা ডাকতে ২ দিন ফুবাইল। প্রহলাণ ভপ্জ ভারে ডাইকে রক্ষা 

পাইল বিশানলে সেই ডাঁকটা কতই মধুধ নাইরে আমার সেই সম্বল । সেই 

ডাকট। যে শিখাছে সদায় থাকে তানি কাছে, আসবেন] সে মানার কানে 

ভন্গুঘানে বুঝ। গেল। যার ডাকে নাই মমতা তর সনে সে কনা কথ। তে 

ডেকেছে শশুর মতন সে পাহয়াছে মার কোল মুখের কথ।য় ডাকলে পরে 

মুক্টুন্দ কি পাবি তারে ডাকরে তারে ভক্তি ভগ্ে যেই ডাকে হয় প্রাণ 

শাওল। 

রাগিধী -- ভৈরবা খান্বাজ এক তাল] 

৯২ | পারের সময় বয়ে গেলে কি হবে উপার। ডাকতেছেরে পারের 

মাঝ কে কেবাধি আর। সময় গেলে গোল বাঞ্জিবে পারে বৈণে কানতে 

হবে, ঠেকবিরে তুই অবণেষে হবে [নরুপায়। গরে মন বুদ্ধি নাশ। পারে যাবার 

নাই ভোর দিশা, হারাবি তুই পথে দিশা চপন:ত্বরায়। অকুলে ডাঁঃবে নৌকা! 

বুঝ'লন। তুই মনরে ধোকা, বইতে পারবিন। এক গুরু নাই সহায়। গুরু 

হইল পাগ্গের মাঝ মুকুন্দ তুই গুন! খু্চ, সে যদিণ্রে দন কইরে পারে লহয়ে 

শ্লাগিনী--খাম্বাজ একতাল]। 

৯৩। প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশাযে ডাকার মত ডাকলাম কই। তার 

ভাবে সে সদায়ধাকে আমার ভাবে আমি রই। মিশে গেলে ভারি প্রাণে 

পড়িত টাপ টানে টানে, নিশতে চায়না আমার প্রাণে সেই চঃখ আর কারে 

'কই। আণে যারে সদায় চান সে বিনে প্রাণ বাঁচ। দায়, ধন রদ তুচ্ছ করে সে 
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ধিনে প্র।ণ বাচে ঘই। ঘেমানুষে মন ভুলাল নয়ন তার রূপে গেল, সে নাকুষ 

যে বাক্য দিল মুকুন্দ তোর এক) কই। 

রাগিনী-মিদ্ধু ভৈরবী একতাল।। 

৯৪। আমি রইলাম আমার মতে তার মত আমি হইলাম কই। হয়েছি 

'তার অনুগত লোকের কাছে ডেকে কই। যদি তার মত হুইতাম তাধ স্বভাবে 

স্বভাব নিতাম, রূপ সাগরে নয়ন দিতাম সে ছাড়া রইতাম কই । তার শ্বভাবে 

স্বাব নিলে মে কি ছেড়ে যার আনারে দেহ আত্ম! এ্রাণ সপিয়ে একেবারে 

দিলাম কই। মুকুন্দ মিনর করে আছি আশার লত1 ধরে, সে এক দেশে আনি 

এক দেশে আশার আশায় বইসে রই। 

রাগিণী--সিদ্ধু একতাল!। 

৯৫। তিন দিগ ছাড়িয়! চল নইলেরে তুই পড়রি ফেরে। চারি দিগে 
চারি রান্তা আছে ন| চিনলে তুই আপবি ফিরে। পিতার যে ধন আছে যাবি 

বদি তার তালাসে, করগারে তুই পথের তালাশ গুরুর কাছে জিড্াস করে। 

মহাল ভর! ধন থুইয়ে তুমি এত ছুঃখী কেনে, এই স্থানেতে আছেরে ধন খুদে 
লাতুই যত্ব করে। মহাজনের বেই পথে যেতে হবে সেই পথে, দ্বারিক বলে 
মুক্ন্দরে যাইসনারে তুই সেই পথ ছেড়ে। গ্রন্থের অন্ুবিংশে মোনাতনকে 
শিক্ষ। দিছে, যাইচনারে তুই দক্ষিণ দেশে মহ প্রভু নিষেধ করে। 

রাগিনী-ভৈরবী একতাল।। 
৯৬। তারে ধরতে গেলে না দেয় ধর! মন আমার হিরামন তোতা] বাইতে 

চাপ সে & সব দলে সদাই করে শৃন্তে উড়া। হরে কৃষ্ণ নাম বলে না আবোল 
সাধোল বোল ছাড়ে না, সে আনার হখ। গুনে না গাশের পাখী লস! পড়! 
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জানি শিখাই কৃষ কথ! সে গেয় আমার প্রাণে বাথা, সমুলেতে হচ্ছে হার! । 

আমার খায় আমার পড়ে থাকতে চায়ন! আমার থরে, মুকুন্দ ঠেকেছে ফেরে 

বারে ২ হলেম সারা। 

রাগিণী--কালেঙ্গর! একতাঁলা। 
৯৭ । একুল গেলে সেকুল পাব কাজ নাই আমার এছার কুলে। 

অকুলের ফুল গৌর হরি মিশে বাব তারি কুলে । দাড়ি গৌর দেশে চলে যাব 

গৌর কুলে কুল মিশাধ, যেই কুলেতে গৌর কুল বাদী রবনা আর সেই কুলে। 

কুলের গৌরব করছে যারা গৌর কুল পাবেন তারা, হবেরে সে ছুকুল হার! 

কান্দতে হবে নদীর কুলে। একুল সেকুল দুকুল গেলে গতি নাই তার পরকালে 

মুকুন্দ তোর একপল থাকতে স্থান পাবিনা তারি কুলে। 

রাগিণী--বসম্তবাহার কাওয়ালী। 

৯৮ | চগ চলবাই নদিয়৷ নগরে ভাবল! কিয়ে ভাই । কির্তন আনলো নাচে 

প্রেমানন্দে গৌর নিতাই দুইটা ভাই। হরি হরি বইলে প্রতি ঘরে মিনয় 

করে, মন প্রাণ ভরে যেজন হরি বলে পার করে তারে দয়াল নিতাই । অনর্পত 

ধন দেয় যার তারে উত্তম অধম বিচার না করে। মাইর খেয়ে তবু তারে দয়া 

করে তার সাক্ষি জগাই মাধাই। পতিত পাবন সচীর নন্দন এমন দয়াল 

হবেন! কথন, আচগ্ডালে ধরে দেঞ আলিজন বড়ই দয়াল গৌর নিতাই। 

রাগিনী-_-বেহাগ ভাল লোভা। 

৯৯। অনিত্য সংসার মাঝে আর কত দিন থাকবে ভূলে। ডুব দিয়ে 

মায়ার সাগরে আসা বাওয়া বায়ে ২, কামিনীর সঙ্গ করে দিন কাটাইপি 

আক্ষেলে। হি বল দেশে চল নাম বিনে জান নাই সব্ঘল, কি খন লয়ে পায়ে 
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বাবে তারে কি রয়েছ ভুলে | আজ কল বইলে দিন ফুড়াইল গণার গিন 
কুইন গেল, সদয় থাকতে পাসে চল কি হবে ভোর পবকলে। মুস্ুদ তুই 

রূপি ভুলে কি হবে তোপ পরকালে পারে সময় বয়ে গেলে পরখিরে তুই 
ভঙী লে। 

ঝাগণী-_-ক'লেঙ্গরা বং। 

১০০1 ঢেংল দিয়ে প্রেম সোহাগ! গ!লায়ে 59 কেলে সোণা। স্বাকলে 

কেবল হয়ন। সোণ1 তারে জ্ঞান অপ্রতত পুরে লও না। ময়লা! পাথর ঘনলে 

পরে সাণার ময়ল। দিবে ছেড়ে, ভাবের বসুন দিয়ে মাঞ্জগা তারে দেখবে 

জ্যোতি বাইর হয় কিনা। জ্ঞান আতুর| ভাতে ধরে পীটে লনা শক্ত করে 

প্রেমের হার বানায়ে হারে যব করে গলে পড় না। নাগগিলে কেলে সোণ! 

কি হবে ভোবু থাকলে সোন1, ন। পড়লে জহরির হাতে সচ্চা সোনা কেউ 

চিনে না। না গেলে জহারর কাছে মুকুন্দ তুই চিন্নবি কিসে, দুই সোনায় 
একান্ত হরে রঙ্গ ধইরাছে কাচা মোণা। 

রাগিণী _মনোহরসাই চৌতভাল! | 

১০১ নাম বিনে আর কলর জবের “দ্কুন!ই তারে ভুল না ভাই। 

ভরির নাম ধন করিয়ে ষঠন গইল মু5ন জগাই মাধাই। 15হ্বার আলসে 

সেই নান না নিলি জনম পাইয়া! কি কাঞ্জ করিলি, ভেবে কি দেখ ন! ভাই, 

গিয়ে হন করিবে বন্ধন সে কথ কি মনে নাই। ভাদিতে খেলিতে বরে 

গেল ক্নম শগুরুং চরণে নিলি নান্মরণ উপায় কি বল ন1ভাই, নিশ্চন্ 

জানিও ততো মরণ এ রঙ্গ দিনবাবে নাজ্ই। হকুমেতে আইলি ভবে 

তলবেতে “যঃ5 হণ গণ'র দিন ফুরিয়ে গেলে রহিতে নারিবে ॥ হবি নাম 

দিলে না ভাই কর সেই খাম সাধনা ছার অন্ত ভাবনা নইলে পারের গঞ্চি নাই 
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হরির নামের তরণী নিতাই কাগারী নিমিশেতে তরাইবে 'অকুল পারি চিন্তা 

(করে ভাই, রলি অষ্টপাশে গতি কি তোর শেষে মুকুনদ তোর ভাবনা নাই। 

রাগিণী _বসন্তবাহার গড় খেমট]। 

১০২1 নিতাই আমার গৌর আমার বড়ই দয়াল।/ ধনী .এমানী পার 

করেন! পার করে কাঙ্জাল। যারে তারে হরি নাম দিতে এমন নাইরে জগতে, 

ভার নামে তরাইল দিনহীন কাঙ্গ'ল। দয়াল প্রভু সটীর নন্দন অধিক দয়াল 

কহিনী নন্দন, প্রতি নে হরির নাম দেয় কেটে মায়াজাল। বিলাইল অনার্পিত 

ধন মেই ধন ছিলরে গোপন, সুকুন্দ ভোর মিলবেনারে তোর পোরা কপাল। 

রাগিনী-_-বেহাগ একতাল!। 

১৯৩ 1 আমার গনুরচান্দ গোপনে রাখব সঙ্গণি। হৃদয়ে গোপনে রাখব 

ছেরব দুই চবরণথানি। গৌর আমার অসুল্য রতন সে ধন গুুখী হইব চাইনা 

ভান্ত ধন লোহ। পরশে ক্করছে লোণ| গৌরচান্দ পরশ"মুনি। ” রাখব তারে অতি 

যতনে যায় যাবে কুলমান যাবে ছাড়বন] তারে, বলুক ২ লোকে মন্দ ওগে। 

গৌর কলগ্ষিনী। যে পাইয়াছে গৌর পদাশ্রয় থাকে নাগেো তাদের কাছে কুল 

কলঙ্কের ভয্প মানবনাগো কারো কথা যা করে গৌরমণি। যদি আমি গৌর 

কুলটা পাই ঢেলে ঘাঁব তারি সনে কুলে দিয়ে ছাই। মুকুন্দম কয় গৌর পাইলে 
দে হবে ধহাধনী। 

হগিনী--ভেবুবী একতালা। 

১৯৪1 আয়রে ছুভাই জগাই মাধাই হরি বলিয়ে নাচিয়ে বেড়াই । 

আমরা ছুভাই গৌর নিতাই তোমন্প] ছুভাই জগাই মাধাই। প্রাণে প্রাণে প্রাণ 

বিশায়ে হরির নামে নাইচে গাইয়ে, নাম শিলে প্রাণ শ্বীতল হবে পাপের ছ্বালা 

4 
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দুরে যাবে ভাই । জেনে আয় তোর মায়ের কাছে পাপের ভেগী কিউন্গ 
আছে, এমন বন্ধু আর কে আছে ভ্রিহুবনে দেখ চাই। মাইর খাইয়ে দব্ব। করে 
এমন দয়াল নাই সংসারে, মুকুণ্ণ চল দ্বরাঁয় করে ডাকতেছে দয়াপ নিতাঁই। 

বাগিনী_বারোয়1। 

১০৫ গুরুর চরণ সাধন কর মন আমার । স্ব নদী পার হইতে গুরু 
হইল কর্ণধার । মন তুই আশ করিছ কার সকলই আসার সংসার মাঝে গুরু 
&ৈল সার, গুরু কৃপা হলে সমনের নাই অধিকার । মন তুই পরিছন! ভুলে 
ঠেকবি দিন ক'লে, পরধিরে ভুই বিষম জঞ্জালে, অসত্েরই সঙ্গ করে সদাই 
করলি সদচার । মন তর সাধের জনম যায়কি হবে উপায় শেষে বৈসে 

করবেরে হায় হাঁয়, মন তুই কি ধন পাইয়ে ভুলে রলি ওরে মন ছুরাঠার। মন 

তুই গুরু কর সাধন তোরে বান্দবেরে সমন এ রঙ্গে দিন যাবে না কথন, মুকুন্দ 

তোর নাইকি মনে আসা যাওয়। বারে বার। 

রাগিনী--সিদ্ধু ভৈরবী একতাল!। 

১০৬) সাধের মন বীণ! যে বাজাইতে পারে হরির লাম বীণা আর কিছু 

বাজেন। বাজে তিন তারে মধুর হ্বরে। এই যন্ত্রের তার বাহাণ্তর হাজার সুর 

ঘুর জিন তিনটা মূলাধার, বাঁজে হংস বইলে শুনেন! সকলে যে শুনেছে তারে 
ভুলিতে নারে। হ্ুরে ঘুরে জিনে যে পারে মিশাইতে এই বীণ! যন্ত্র সে পারে 
বাজাইতে, সাধন বিনে বীণ! বাজাইতে পারেনা যন্ত্রীক চেয়ে ধর যত্ব করে। 
এই যন্ত্রের মুখে আছে কত মন্ত্র কে শিখায়ে দিবে মেই বীগ বস্ত্র গোসাই 

দ্ারিকচন্ত্র বলেরে মুকুন্দ ঠিক থাকিছ তাল রাগিনীর ঘড় । 
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রাগিমী- ভৈরবী একভাভা। 

১০৭ | গুরু দিয়াছে যেই নাম দোমে দোমে টান। হাদয়ে গোপনে 

রেখে টানগা তারে ভাবের টাণ। গুরু যে নিদানের বঙ্ধু গুরু আমার প্রাণের 

গ্রাণ, গুরু আমার জানের জান। নি্দান কালে বেই ধন মিলে রাখিছ তারে 

সাবর্ন, সাধু সঙ্গে এ নাম শুন এক তাকে?;পা(ঙিয়ে কাণ। এই নামে করিও 

গান অস্থথা না দিও কাণ, মহ পাপী জগাই মাধাই নামে পাইল পরিঞ্রাণ।- 

মুকুন্দ তুই বহুংকারী গেল্সন! তোর কুলমান এখনও তোর সময়. আছে থাকফিছ 
অঙ.দাবধান। 

[গিণী -আলিঙা! খেমটা। 

১০৮। গৌর প্রাণ ধন হৃদয়ে রা থিয়ে তাপিত প্রাণ ভুঙাইব। সয্বনেগ্রি 

জলে চরণ ধোম়াইস্লে ভকতি চন্দন মাখিব। এই আকফিঞ্চন পুতে চরণ মনের 

বামনা পুর।ইব | হার্দ সি'হ!সনে বসায়ে হুক্ষনে মন ফুলে চরণ পুর্জধব। এস 

দয়া করে ফচীর নন্দন হৃদয়ে গোপনে রাখিব, তোমারি চরণে আমারি পরাণে 

প্রেম ভোরে বেন্ধে রাখব । সুকুপ্দেরই মন ভকতি শূন্ত কেমনে চরণ পুজিক, 

দিয়ে শ্রীচরণ পুরা আকিঞ্চন নহিলে পর'ণ ত্যঙ্গিব। 

রাগিণী-_-বেহাগ ঠেকা। 

১০৯ | গেল বেল ছাড় খেল! সময় থাকতে পারে চল'। যেই দেখেছে 

নাইরে আপন এই দেশে আর ফল কি বল। জন্ম নিলে ভবের মাঝে দিন 

কাটাল রঙ্গ রসে সমন আইসে বান্ধবে কবে তখন কি তোর উপার বল। 

পারের বেল। যায়রে গইয়! শেষে পারে কান্দবি বয়ে, স্থজন মাঝি ধর চাই! 

সুখের দিন তোর গয়ে গেল। খেটে রলি যারি জন্ত কেউ যাবেনা কার সগে, 

থেকে কাজ কি তাদের দঙ্গে, হরি.বলে পারে চল। মুকুন্দ তোর নাই.কি মনে 
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ভুলে রইলি তাদের সনে, গোসাই দ্বারকচন্দ্রে বলে আলা যাওয়। দার 

হইল। 

রাগিণী_ছিন্ধু একতালা। 

১১০ । সত্য পথে থাকও সদায় কুপথে মন আর ষেওনা ঠেকধিরে 

সমনের হাতে পাবি কত লগ্ন । তাই বন্ধু আজ্মজন সহ্য পথে রেখে মন, 

কুপথে করোনা গমন এমন জনম আর হণে না। পারবি তুই ছুটে যেতে 

যখন পরবে যনের হাতে, তাই ঝলিরে সময় মতে কর হত্রি সাধন।। সামান্থ 

ধন পাবার আশে মজলিন| সেই নাষের রসে, নাম |বনে তুই তরবি কিসে হরি 

বলরে মন রসনা । গোসাই দ্বারিকচন্দ্রের পদে ভঙ্লিনাতুই মপের সাধে, 

মুকুন্দ ভোর এই ন্বভাঁবে অধরচান্দ ধরা যাবে ন!। 

রাগিণী- ভৈরবী একভাল1। 
১১১। অকুলের কাণ্ডাধি দিয়ে চরণ তরি আমায় [নিয়ে দয়াল হরি 

ওপার চলনা ॥। আছি ঘাটে বসে পারি দিব কিসে তুমি খিনে অন্য উপায় দেখি 

না। পার ঘাটে খাস ডাকছি দিখ] নিশি শুনে কি তার শুলনা, গুনিয়ুছি সাধুব 

মুখে ডাকলে পার কর তাকে আমার উপায় কি তায় বলনা। “মায়া নদী 

তুফান ভারি কেমন করে পার সারি ঢেউয়ের বারী নৌকা! টিকেনা, পাপেক 
বোঝ! হইল ভারি শুন ওহে দয়াল হরি ওপার বাওয়া বুঝ হইল না। আশ! 

ছিল মনে তরাবে নির্1ানে আশা! পূর্ণ হইলনা, আমার কর্ম দোষে আছ ঘাটে 

ৰসে মুকুন্দের প্রতি দয়। হলনা । 

রাগিণী - বেহাগ এক তালা । 

১২৯২ পারের ময় বসে যায়রে কে কে যাবি আয়। সময় গেলে পরৰি 
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ফেরে করবিরে ভার ভার । ছেড়ে দে তোর রঙ্গের থেল। গয়ে গেল সাধের বেল! 

কি হবে তোর পারের বেল! শেষে হবে শিরুপায়। হরি বল নৌকা খোল গণার 

দিন ফুরায়ে গেল হরির নাম পারের সম্বল যেই নানেতে প্রাণ জুড়ার। গয়ে 

গেল সাধের বেল] জপরে মন নামের মাল!, মুকুদ? ভোর প্রাণের আন! জুত়াহতে 

নাহ উপার। 

রাগিণী--বেহাগ থাশাঞজ একতালা। 

১১৩। বাহ্যশাৰ তাঞ্য নইলে অন্তগঙ্গ ঠিক হবে না। বাহির ভিতর 

সমান হইলে ওপার যেতে নাহ ভাবন।। যে পেহথাছে বর্তমানে অনুমান সে 

মানবে কেনে, অঞ্রঙ্গে কাধ্য (সন্ধি বাঠিরঙ্গে পাওয়। বায় না। চেতন গুরুর 

সঙ্গ বিনে দেখবেন সে বর্তমানে, সত্যরূাপে আছেন গুক সঙ্গ করে তায় চিনাল 

না| যে মজেছে আত্ম রসে পাবেনা সে পথেএ দিশে, সুকুন্দ তুই আব্শ্বাসে 

সেই মান্য চিনতে পারলি না। ৰ 

রাগিণী__বেহাগ খাম্বাজ ঠেক1। 

১১৪। মন গ্রাণ সপে দিলাম কই (চরণে) একইবারে দিলে তারে 

আমায় ছেড়ে রইত কই। দিল দশ ইন্দ্রিয় গঠন করে শাকুসজ সেবারই তরে, 

কষ সেবাম্ন লাগলনাহ্রে সেই ছুঃখ আর কারে কই। হস্ত গেল দান বিহিনে 

পদ গেল কুভ্রমণে, জিহ্ব। গেল কুবচনে রূপে নর়ন ধিলাম কই। কি কহিণ 

£খেরই কথ! জনম গুহানু বৃথা গোসাই দ্বাগিকচন্দ্রের কথ মুকুন্দ তুই "নল 

কহ। 

রাগিণী-- ভৈরবী একতালা। 

৯১৫। গ্রস্তাত হইল উঠরে কানাই গোচারণে ঘাইতে নাইকি মন 
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উঠ ত্বতায় করিাওরে নবনি অধিক বেল হইল গগনে-। গুপ্তরিছে কত তখরা- 

ভ্রষপ্রি নাচিতিছে কত ময় মযুব ডাকিতেছে ভংই কধশি ধবল শুনেকি 

শুননা কাণে ঝাকে ২ পাখী ডাকে থাকি থাকি কুঁকিল ডাকিছে পঞ্চম স্বরে, 

আমরা সকগে আকুল ভয়ে প্রাণে চেক্ে আছি তব পাথএই প্র.ণে নিতি তরে 

সেপে ২ ভাই না নিলে কি য!(খিনা বনে, আমরা কি তোর কিন। নফর হয়েছিরে 

সব রাখালগণে বাদ্ধ ধর! চূড়া বাশীত ধর টান ব্রঞ্জবাসীগণের জু়াক রে পরাণ, . 
সাওরে ওভাই প্রাপেরই কানাই খেলতে চা মুকুন্দ তো'দেরই সনে।, 

রাগিণী--মনোকরপই এক তাল | 

১১৬। আয়রে ভাই প্রানের কানাই য ইবে গোচারণ। সিঙ্গার স্বজ়ে' 

লাই দা) ডাকছে ঘন ঘন। চলনারে ত্বঠায় বেলা বেড়ে ষয়, গগনেতে 

ধক বেল! চেয়ে দেখন। ভাই, কবল ধবল সবে ডকছে অনুক্ষণ। তাহ; 

বলিবে ভাই যাবে কিন! তায় জানিতে এসেছি সবে কি. তোর অন্ভিপ্রায়, বল 

দেখি আজ. নার কোলে বুল কি কারণ । আমর সকলে নেই কান্দে করে! 

ক্কাননেতে বাথ। করে পৃজি সকলে, মুকুন্দেরই এই বাসন পৃঞ্গিতে চব্রণ |. 

রাগিণী--ধানযী কার্ডন সুর |: 

১১৭1 নাঁচিতে ২ যযুনারি পথে গোঠে যায় কাল শশী। নাচে, 

বাথাঞ্রগণ নাচে ধেনুগণ কানাইয়। বাজান বাশী। শারি ২ বার কি! শোভ!, 

পার দেঞিন এমন শোভা, মোদের মনে লয় সঙ্গেতে যাইত চরণে হুইঠাম 

দ্াসী। মনেরি আনন্দে নাচে.প্রেধানন্ধে চড়াইতে বনে ধেনু, কানুর বাশীর, 

স্বরে রহিবে কে ঘরে গলায় লাগায়ে ফাসি। শুনিয়ে শ্রীমতী করে মিনতি, 

ধরিয়। ললিতার করে, শুন সহচর ' চল ত্বত্জায়- করি দেখব কালেয়ার হাসি... 
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ফকিপ্ী শাগিণী--ভৈরবী একভালা। 

১১৮1 টৈসে থাক ইমানের ঘরে ঠৈচনারে বেইমান । হবেরে দ্রজগের 

মুক্ত পাখিরে তুই ভেস্তেস্তবান। বৈসে থাঁক ইন*নের ঘরে থাকনারে তুই 

সবুর মেনে, সবুবেতে মেওয়। যে মনে ভু মবুন্প মান। হারাম খেলে 

কেন্সাম-হবে ছু9কচেতঠে যেতে হবে, ক্ষুধা হইলে আলেক নাম তুই দমে সনে 

সদায় টান। নক! সদিনার পথে বেইমানে পারেন! যেতে, আগে সে মুরসিপেস 

কাছে সপে দে তুই প্ধেহ প্রাণ। রোঁজ। নমাঞ্জ কলি যত তায তোমার লাক্ষী 

"মাত্র জানলিন! তুই দিলের তত্ব মুকুন্দ তুই অতি অজ্ঞান। 

রাগণী--চিন্ধু কাফি একতাল! । 

১১৯1 নিলিন! সুরসিদের খবর ফল কি বেঁচে ছুনিয়ায় । এ ছুনিয়া 

মেজবান হয়ে এসেছি অঠিথ খানায় | মেজবান হয়ে গেলে পরে রাখবে কত 

যত্্র করে, গণার খন ফুড়ায়ে গেলে রাখবেন অতিথ খানায়। জরুলেরকা 

জমিদারী মভ| মাঝুলি দিন ছুই চারি, লাগবেরে তোর গলায় দড়ি নিবেরে বন 

খোলায় ফল কি বেঁচে ছুনিয়ায় । ইমান ছেড়ে বেইমান হলে মুক্তি কি তুই 

পাবি ভেলে, দিলের তত্ব নাজানিলেক্ষি করবে তোর ত্রিশ রোজায়। দিন 

'ছুনিয়ার মহারাজে তলপ দিলে যাইতে ভবে, মুকুন্দ তোর নাইয়ে ইমান বেইম'ন 

হলি কোন কথায় । 

ক্লাগিণী- ভৈরবী একতালা]। 

১২০। দিন হুণিয়ায় পরদ1 হলি মনে নাই দোজগের কথা রংরাঞ্জিতে 

'ভুলে রলি দানলিন! মুরশিদদের কথা। ধন রত্ব টাক কড়ি পেয়ে হলি বেছস।রি, 

মজা! মারলি দিন ছুই চারি স্মরণ নই তোর মরণ কথা দিন ছুনিয়ার মহাজনে 

'বৈনে বৈসে বৈসে দিন যে গণে, সেই কথা তোর নাই কি মনে সাধের জনম 

'গেল বৃথা । আগার নাম যার অন্তরে তার কি বল! থাকছে পারে, যাবেরে 
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সে ভেস্তে চৈলে ঠেক] নাই তার কোন কথা। কোনাণ কলম| যতই পর শাগে 

ইমান ঠিক কর, মুকুন্দ তুই হইছ্না বেইমান ম্মরণ রাখিছ শ্রী দুই কথা। 

বাগিণী বারোয়া একতাল! | 

১২১। কও দেখি মন আমার কাছে তুমি হিন্দু কিন! মুসলমান | কেহ 

ফকির কেহ বৈষুব কেহ হয় খ্ুষ্টান । মুসলমান হইলে পরে গপাঁচওক্ত সে নমা্ 

পরে, মুক্তি পায় সে অবহেলে তেস্তেতে হয় তারি স্থান। যে করে হিন্দুর 

ধন্ম নান সন্ধ্যা তার প্রধান ধন্মন, ছুটে ষাঁয় তার বন্ধ অনায়াসে বৈকুঠে যান। 

কে» বলে কালী রাধা কেহ বলে আল্লা খোর্ধা, অন্তর বাহির ঠিক না হলে 

কে পায় তারে বর্তমান ॥ মুকুন্দের মন লরাচরা পারাবন। সেই অধর ধর! 

হবেন! তোর সাধন করা (কসে পাবি.পরিত্রাণ | 

যাগিণী_ সিন্ধু কাফির যৎ। 

১২২। চোখ মুদিয়া দেখবে মন! ভাই দুনিয়া! সব ধান্ধ!। এই হুনিরার 

মজ! মালি ভজলিন! আল্লা খোদা । পিতার মন্তকে ছিলে জননী জঠরে আইলে 

সেইখানে কি বলেছিলে এখনের ভাব জুপা। আইছ 'ভবে বাইতে হবে সঙ্গে 

তোমার কেউনা যাবে, মিছ। মায়াজালে পৈরে খেটে মরলি গাধা । এ তুনির়ার 

ধান্ধ। ধাজি তাই দেখে মন হলি রাজি, মুকুন্দ তুই বড় পাজি দিল নাই তে 

সাদ । 

ফাগিণী-সিন্দু একতাল!। 
১২৩। হিন্দু সুসলমান এক মার সন্তান কখন তারে ভিন্ন তেবমা যেমন 

দুষ্তাইয়েতে ছুঘর বেদ্ধে অ'ছে ছুজন! । হিন্দু এক স্বর্গ নরক মুসলমনেরভেম্ত 
ছুঙ্গক বিরাজ কঢর একই জনে একই দাধনা। এক হাতের হৈয়াদী সবাগ 
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যাইতে হবে একই জাগায়, সবের জন্তে এক জেলখানা বিচারপতি একজন।। 

গতি আছে শত বর্ণ দগ্ধ তার একই বর্ণ তেমনি মত ঘটে ২ আছে একজনা। 

হক! কাণী বৃন্দাবনে বিরাঞ্জ করে একই জনে, মুকুন্দ কয় এক বাঁপের পু 

আনরা নন্জল|। 

রাগিণী- রাম £সাদী এক তাল। | 

১২৪। মন বুলি কোন দিকে চাই সাধের (িন যাঁয়রে গইর1। স্ত্রী পুত্র 

কন্যারি রে মরলি ভুতের বোঝা বইর।, এই ধন কি তোর নগে যাবে কান্দতে 

হবে পারে তইয়া নিদান কালে যেই ধন মিলে। তারে তুই রাখপিন! চাইয়] 

সাধনের ধন চিনপিনারে দেশে বাব কি ধন লইয়া | ভাটির বেলায় ঘাটে 

যাই কি করবি ভুই গারি দিয় দিন থাকিতে ছ্েগন! পারি পারের বেল! 

যাচরে বইয়া। উ॥গুক কাগাগ কৈরে বাওন| নপীর উদ্ধান বাইয়া, মুকুন্দের 

নাও গেল মারা ভাটার দিগে নৌকা বাইজ্সা। 

মাললী রাগিণী-_ রামগ্রদাদী একতালা। 
১২৫ । মার মত ধরা নাহকে! ভোর (সন্তানেরর প্রতি) কারে তুমি 

আপন ভাস কনে ভুমি ভাস পর | কোল হইতে সম্তান পড়িলে মায় কি তারে 

দের ফালায়ে, কি হল কিহলবলে কোলে তুলে লয় সর । কোলের ছেণে 

দুরে ফেণে থাকতে কি ম। পারে ভুলে, ডাকঙেছি মামা মা বলে নেয়ন1 »। 

ছেলের খবর। আমি কুসন্তান বলে দিয়া ম] দুরে ফেইলে, নিবেন! আর 

কোলে তুলে জেনেছি মা তোর অন্তর | ছেলের প্রতি নাই মমতা ফেলে যাও 

মা যথ। তথা মুকুন। হোর অবোধ ছেলে ডুবিলে কজঙ্ক ভোর। 
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রাগিণী--রাম প্রদাদী একতাল। 1 

১২৬। আমি তোমার ছুট ছেলে আমায় দয়! 'হবে ফি বলে? ন! 
চিনিষে মাত। পিতা গ্রাণেতে দিয়াছি ব্যথা, ন। শুনে কাহার কথ পড়িয়ে 

কামিনীর ভূলে। ছৃষ্ট মতি অপরাধী অন্তরে নাই শুদ্ধ ভক্তি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি 
সব লুগ্ত হইল কুহকিনীর সরজালে। ঘুড়াইতেছে দরশচক্রে পারলাম ন! মা ঠিক 
থাকিতে, বুঝেছি ম! ননে ২ মুক্তি নাই চৌবাশির জেলে। মুকুদের মম বড় 

পাজি মে কথাতে হয়ন! রাজি, সদরে দিয়াছি আরজি আবার কি স্থান পাব 

কোলে'। 

রাগিণী_ বেহাগ তাল আরঠেক]। 

১২৭। ডাকব কি আর মাম বলে মায়৬ আমার ডাক গুলেন1। 

দয়াময়ী নামটি তোমার ত্রিজগতে আছে জান।। ডাকগ্গে যেঞন দয়! করে দয়াল 
বলেকে কয় তারে নাডাকলেযে দয় করে দয়াময় নাম হয় ঘোষণা । গুশি- 

য়াছি সাধুর মুখে মা মা বলে যে জ্বন ডাকে, ক্ষুধার বেলায় স্থধা দিয়ে সন্তানে 

কৰে সান্তনা দয়া বুঝি নাই তোর মনে ডাকলে তোমার পাইনা! খেনে, 

ডাকতেছি মা ম! মা বলে প্রাণে বাইচে আছে কিনা ॥। আশা ছিণ মনে মনে 

মনে মার কোলে স্থান পাব বলে, মুকুন্দেরই কর্ম ফেরে অভয় পদে স্থান 

পাইলনা। 

রাগিণী-_সিন্ধু ভৈবরী একভাল1। 

১২৮। সাঁয়ের কোল ছাড়িয়ে ধাইচন| দূরে শীত্র ফিরে আর। মারের 

কথা মনে নাইকি ভূলেছ খেলায় । বইয়ে গেল সাধের বেল! ছাইরে দে তো 

রঙ্গের খেলা, ঘরে থেকে আকুল হুইয়ে ডাকতেছেরে মায়। যাদের সঙ্গে 

খেলতে আইলে খেলার কেখল হাই! গেলে, আর খেপিছ না তাদের নে 



[ «১ 
ঠেকবি বিষম দা । খেলবি যদি নামের খেল! জুড়াইব প্রাণের জালা, মুকুনধ- 

তোর পারের বেগ! কি হবে উপায়। 

রাগিনী-ঝি'বট খান্বাজ এক তাল! । 

১২৯। কোন বনে বাজিল বাণী চলগো দেখে আদি । প্রাণ হরে নে 

ধনীর, টানে কুল মান গেল ভাসি । বাশীর আ।লায় ভইলে মরি ধৈর্য না ধরিতে 

পারি, আমর! সব গোপ নারী মারিলগো প্রাণে দংশী। শ্যামের' বাসী কি গুণ 

জানে মন প্রাণ বেধে টানে, রইতে কি আর পারে ঘরে প্রাণে লাগায় প্রেমের 

ফাসি। শ্বংশুড়ী ননদী জাল! হাইটা যাইতে পাও চলেনা, মুকুন্দ কয় ভর 
করোন। মিছ] তারা করে দোষী। 

রাগিনী-লগী তাল যৎ। 

১৩৯ । যমুনার জল ভরতে তোরা কে কে যাবি আয়।. কে যাবি শ্তাম 

দ্রশনে সময় বয়ে যায়। শ্বাশুরী, নন্দী ঘরে কি বলিয়ে যাব চলে, জল 

আনিতে ছর়া করিয়ে দেখব শ্যাম রার়। বাণীর জালায় জইলে মরি ধৈর্য) ন! 

ধরিতে পারি, আরগে! সবে ত্বরাযর় করি. যাই কদম তলায়) হ্যামের বাশী মন 

উদাসী প্রাণে লাগায় প্রেমের ফাসী, অসময়ে বাজার বাসী কুল মান রাখা দায় । 

সাজের বেলায়, ঘাটে গেলে ননদিনী পিজ্ঞসিলে, মুকুন্দ কয় ছসে যাইও নইলে 

ঠেকবি বিষম দায়। 

রাগিণী -.লগী তাল একতালা ।. 

১৩১ | বসিয়ে তমাল ডালে রাধা বইলে বাশীটা বাজার়। যে কালার 
বাণীর টানে কুলমান রাখ। দার। বাণীর ভিতর কতই মণ্ু বাহির করল কুলবধু, 

ঝাণীর সমান নাইগে! মধু শুনে হাপিত, প্রা জুডায় যাইন্ডে চাইলে তাক 
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কাছে ননধনী বাদী আছে, বঞিবে আযানের কাছে শেষে হবেকি উপায়। 

একে মোরা বুলবাল। সভেনা বিরহ জ্বালা, ঘরে পোড়] বাইরে পোড় পোড়ায় 

অঙ্গ জইলে যায় । পোড়ায় অঙ্গ হলে! সার। গেলনা আর ধৈর্য্য ধলা, মুকুন্দ 

কর শুন গে! তোরা ভয় কইরনা কোন কথায়। 

রাগিণী--মনোহরসাই কীর্তন সুর । 

১৬২ 1 ধীরে ধীরে যায় ফিরে ২ চ'য় রাই বম দরশনে । কতরজে ভঙ্গ 

সবীগণ সঙ্গে চলেছে ব্রাই নিকুপ্ত বনে। চতুদ্দিকে সচ্চরী মধ্যে চলে রাই 

কিশোরী, কেহ নেয় চন্দন গুলি পর!ইতে জ্ীচরণে । গীথিরে মালতীর নাল! 

কেহ লয়ে ক্ষীর ছানা, আনন্দের আর নাইরে সীম। চলেছে সবে একমনে । 

ননদিনী বাদী আছে কিজানী কি হয় গে! পাছে, সুকুন্দ কচ সাক্ষী আছে 

আয়নকে ভুলাইল লিধৃবনে। 

রাগিপী--ভাইটযাল সর 

১৩৩1 শ্যাম কলক্কের নামটি আমার গকুল নগরে । মনের ছঃখ মনে 

রইল কইতে মানুষ নাই সংসারে । যে ছুঃখ ভামার অন্তরে মন জানে আর 

বলব কারে পারার লোক বিবাদী হয়ে কলক্কনী কয় আমারে | শ্যাম দিয়!ছে 

মন ব্যথা সন্নন! লোকের থোচ1 কথা না শুনে কাহারি কথা দন প্রাণ সপিলাম 

তারে। যর জন্তে কলঙ্কি হইলাম কুলমান সব হারাইলাম, তবু তারি মন 

পাইলাম ন! দয়! নাই গে! তার অন্তরে । মুঙন্দ কয় বিনয় কইরে ব্রহ্মা যারে 
ন। পায় ধ্যানে, সেই মানুষের সঙ্গ পেলে তার কলঙ্ক নাই সংলারে। 



[ ৫5 ] 

রাগিনী_ভাটি.]ল সুর । 

১৩৪। শুন গে! সথি ললিতে মনোচোর শ্তাম ঠেইকাছে আজ বিরজার 

ভাতে। তার বাপনা পুরাইল আমর! রইলাম আশাতে। বইলে ছিল শী 

আসিব ত1 না হইলে এতক্ষণ সে কোথায় রহিল, অতি ম'ধের ফুলের মাল! 

[পব কারি গলেতে। বৈলে রইলাম যাবি আসাতে বুথা নি!শ গোয়াইলাম 

নিঘুব বনেতে, নিশি অবশান হইলে আসবে কি সে প্রঙাতে। চল সথি গৃহে 

চলে যাই বৃথ1! আর অরণোতেত বইসে কাধ্য নাই, মুবুন্দু কয় সাধের মাল।, 

তাসাইমা! দেও জলেতে। 

রাগিণী-_-ভাটিমাল সুর। 
১৩৫। যা]গো সথি লল্ত বইয়ো গে প্রাণ বন্ধের কাছে দুঃংখর 

কথা। তার আসাতে আমরা সবে নিশি গোহাইলাম বুথা। এত য'্দ ছিল 

তার মনে তবে কেন রাখল আমায় নিঘোর কাননে, আশা দিয়ে না আপ 

দজ্ঞ!সও ছিল কোথা । যার জন্তেতে কলঙ্কি হইলাম কুল মান লজ্জা ভয় 

সব হারাইলাম, তৰু তারি মন পাইলাম ন1 কঠিনী হৃদয় নাই মমতা | তোর! 
আনায় বইলে শত হিলে কালো কথন হয়ন। ভালো হুপ্ধেতে ধৃইলে, মুকুশ্শ কয় 

কাঝো ভালো দূ হইল কোন কথায়। 

রাগিণনী--ভাটিয়াল স্থুর। 

১৩৬ । আজ নিশিতে কার কুঞ্জেতে রইল শ্তাম রায় গো জীবন জইলে 

যাঁয়। সাথ শ]াম এলোনা কি করি উপায়। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ নিতি 

আইসে যায়, অনুমানে বুঝ। গেছে তার । আরকি আসবে প্রাণ বন্ধু নিশি 

বয়ে যার । সখি আমর। মিছে রইলান তাহারি আশায়। সাব মিছে কেন 
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পরের হন্ড ভেবে প্রাণ ফাঁয় ২ অধীন মুকুন্দ ক্র. ভেবে! না! গে! শ্যাম. ঠরেইকাছে 

বিষম, দান। 

রাগিণী - ভাটিয়াল সুর। 

১৩৭। তাঁরে কোথার গেলে পাই গে! আনার প্রাণ সদায় যারে চায় । 

যার জন্ডেতে প্রাণ কান্দে সে বিনে প্রাণ রাখাদায়। ভূগ্ি ভুলি মনে করি 

ভুলিতে 2 পার। যার, শুইলে স্বপনে দেখি করি সখি কি উপায়। কোথায় 

গেলে পাব তারে খুরিষ] খেড়াই । দেশ বিদেশে ঘুইরে বেড়াই তারে নাহি 
পাওয়া বায় । পাই ন1 তারে কার. কাছে কই, মুকুন্দ কয় ছারবন! গে! যদি 

আগর প্রাণ যাঁস।, 

রাগিনী--ঝি'ঝট একতাল!।. 

১৩৮ । দেখ নিধুবনে বসে একা সনে শ্যামের বামেতে নবীন কিশোরী, 

জলিত। বিশখা.চম্পক লিক1 তারা আননে.হেরিছে রূপের মাধুরী । রাইয়েরী 

গ্রায় শোভে গজমতী, শ্যামেরই হাতে মোহন বাশরী। নাচে সারি সারি 

যোগলরূপ হেরি, ডালে বইসে গান করে শুক সারি। নাচে চতুর পাশে মনেরি 
উল্লাসে, চরণে গুপ্ররিছে ভ্রমরী । অধম সুকুন্দে রেখে]: পদার বিদো, চরণে 

স্মরণ মাগি বিষয় করি। 
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রাগিশী-_সিদ্ধু ভৈরবী একতাল!। 

১৩৯ । 'লাধুর গায়ের বাতাস লাগলে পুর্ব স্বভাব দূরে ধা। আগ 

'চোব। সাধুর বাজারে সাধুর বাতাস'তোর লাগুক গায় । চঙ্গন বুক্ষের আশে 

পাশে অন্ত বুক্ষ কতই আছে, চর্টনেরই বাতাস লেগে ₹ষ্। অঙ্গ মিশে বার়। 

হরিজ্রায় টুনে মিশে ছুই রঙ্গে এক রঙ্গ শৈরাছে, তেমনি মত সাধুর বাতাস 

লাগলে স্বভাব দুয়ে ধার । শুনিাছি কুমুগিয়! পোঁকে ধুইয়ে আনে অষ্ঠ ফাটে, 
ভার পরশে স্বরশ হইয়ে কুমুইরা পোক হয়ে-বেড়ীসব। মলয় পবন পরশেতে 

মালতী ফটেনে কাননেতে, মুকুন্দ মাই তেরি কর্ম্েতে দেই পরণ তোর শাওয়! 

'ার। 



ন্ লগ জক্ সাপ পপ শসা 

ঝুমিক্সা নক প্রসে-" 

জীকালাচাদ চৌধুবী ছ্বাধা। মৃ্দিত । 
১৯২৭ ইঁ” । 








